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ఈ [ర�న* స\]; అర�ం ^J_` aయత,ం ^bK, �-A+ ఆdeంU, 

భగవం)* hకi aO*j], భగవం)* ద\Cంప^యగSk శlK Aన, 
మm+MAn], �వ	oనpవంq 
జJRs *ంntన,pవంq ఆ 
�-�An* ఆdeంU, ఆయన ఎpవంq�డW	 అంv, అ��తం, త��ర�ం ఈ 
wంx �jం^టpవంq శlK కSzన�{. ఈ wంnంq వలH ఏYq a~జనం 
అంv, ��ం ల�JKం�. ఈ ��ం ల�ంచ�*l Iవల�నpవంq ఎ*, �X��
 
అ��తం �\ంU, తత�ం �\ంU A�,~, అ*, �స� Xర&ల �ప  ఆ 
స$;-�\K. Iబq� అq� స$;-�\K* మనJన *S� ఆPjJK�,+. � 
హృదయ&� *(=_* ఆPjJK�,+. Iరణ Yటంv హృదయం� �� 
అం��� అ�Lనం అ` అంధIరం Aండడం ^త, UతK��� 3క�వడం ^త, 
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:నA{ ^bటpవంq అ*, ప+( ��, అ�Lన ఫSతoన $ః�`, ఇవ�డం 
^త, హృదయX�నం� అq� స$;-�\K* *(=�వడం ^త, ఆయన 
�వ	
జJRhకi aMవం ^త, !� Aన,pవంq అ�Lన అంధIరం �రo, ఆ 
కృ0 1�ణం అ`టpవంq ! హృదయX�నం ....  
 :�(] ఎవ�� ]! �-A]\ దగ;ర_ TE�, ఆయన 0�ల �ద ప� 
aయత,ం ^XK-. ఎం$వలH అంv, ఆయన ^�నpవంq, శ�P*, ప*&p�] 
Aప~zంU, ^�నpవంq =ణ	 Iర	�:(, అ*, Xధన(, అ*, తపJRలl 
ఆ�రం, ఆ శ�రమ` ర�*l ఆ 0�3 ఆ�రం Iబq�, ఆ 0ద&ల` ఆdeంU 
ఆ త�ఫలమం� Aంpం� Iబq� అq� త�ఫ�*, ఆdeJK�,+, శర�గO 
 ం$)�,+ అ` Mవన ^త ఆయన 0�ల�ద ప{)ం�-. I! అ�Lన 
అంధIరం ఎకiడ Aంద�? హృదయX�నం� Aం�. అq� హృదయX�నం� Aన,  
అ�Lన అంధIరం �రం అ��S అ`టpవంq ఒ£ ఒక ల�¤ం ^త, �-A+ 
ఎవ�
 ఆdeXK¥, ఎవ�
 హృదయం� �-A+ అ�H *(=_ం�¥, 
ఎవ�
 �{ అవస�ల�¦ �-A వ�§ �+ A�,న*, �-A యం� �+ 
A�,న*, �-A తనయం$ A�,డ*, తన+ wప¨0p�� D{వ_ం� 
గమ*©K A�,డ* ఎవ�
 �-A* అ+గYXK¥, ఆdeXK¥ �ళ�l 
�-కృ0 1�ణ 3శ&, 3శమంv? «� త_iవ. అ¬:Nం. అంv �-A 
Xంతం క� ®\U�� ¯డకi°H$. త��ర�ం ®SWS అంv, �-A]- 
అర�*�Eత `±² Aంn, wప¨( 'ం ం] ఎ)K_* 'ం ం ఒకX\ అ� ¯bK 
«లట. అ�Hంq 1�ణ 3శ& ^త`, !_ త��ర�మం� �ధ ప{)ం�. అ�ట 
�-A]\ hకi కృప అంv.  
 అ� ఎకiడ *లబ�S అంv, హృదయX�నం� *లబ�S. అ=¨{ !_ 
ఋ9:ర;ం అంv ఏY³ ®(JKం�. ఋ9:ర;ం అంv అంద� 
ఏమ+_ం�-? అంv, వ�ం] 3_ం�, ´�� వ�త 3_ం�, స�Mవ వ�త 
3_ం�, స\µనpవంq సరళ ´�� కSz Aండ�*, ఋ9:ర;ం అం�-. 
అe
 శ�రం, [ణం, మనJR, ´�� ఈ �Szql ¶న UతKం �*l 
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ఆ�రoనpవంq �లX�నం� Aన, అహంIరం. ఇవ!, �� aకృO ధర5ం], 
:W మయం], ·ంO పద�O], ప*^©K, 3*D Aన,p�, Aన,D 3నp� ̄ ¸v� 
పద�O� DIసం  ం$¹ Aం�e. ఈ aకృO* ఆdeంU DIసం  ం� Xº� 
పద�O అం� �� Aన,� 3నp�, 3*� Aన,p� ´�� కS¨©K, ¶+న,pవంq 
UతKం, అహంIP*l అM	సబలం ^త s�¨p ^©K, అ`క రI�నpవంq 
వంకర qంకర :P;ల!, ఏర¨{¹ Aం�e. అ�ంqD అ!, ��, ఈ త��ర�ం 
®SbK వU»నpవంq ¦తనoన దృ?� ^త, 1ట*,ంq! ��, ఒ£ :ర;ం�, ఒ£ 
©Nం�, ఒ£ దృ?�s, నడపగSkటpవంq శlK క(�)ం�. Iబq� �-కృ0 
1�ణ 3శ& ^త ¼½	nl త��ర�ం �ధపnం�. తత� దృ?� కSzం�. ఆ తత� 
దృ?�s తన శ�ర [ణ మ¾ ´�� UతK అహంIPల* నడపగSkటpవంq శlK 
కSzం�. అ�ంq ఋ9:ర;ం� నడవడం ^త, మm+MA²నpవంq 
స$;-�\K ఎ�H అe
 మహ\¿ అW	À, అpవంq మహ\¿��*, �+ �� 
Áం� అవI�*, ¼½	{ Áం$�{. Iబq� ఇ=¨{ అకiడ �-A� ఈ 
త��ర� దృ?�s ¯^టప¨ql, అప¨q వర� �-A అన,�{ IXK, మహ\¿ 
అW	{. అq� మm+MAడD ఎpవంq �డవW	 అ` తత��Lన దృ?�s ̄ bK 
:న�EF�H :ర;ద\C] క*�ం«{. అప¨q వర� తన_ :N  :ర;ద\C 
అ+_�,{. 
 ఈ తత��Lన దృ?�s క+క ¯UనటHe
, :నAలకంద\Â �� 
:ర;దరCనం ^bటpవంq మహ\¿] కనప�Ã{. ఇ� దృ?� Äదం వలH కSzన�. 
అంత_ &ం$ £వలం �+, త+ ఉద�\ంచడం అ`టpవంq వ	lKగత 
దృక¨థంs` ¯�{. I!, ఎ=¨²
 !_ తత�దృ?� కSzంÇ, �Lనం కSzంÇ ఆ 
తత��Lనం దృÈ�¤ +A� �** ¯U�, �-A* ¯U� ఆ�-A అ=¨{ ఎ� 
కనప�Ãడట? మహ\¿వÉ కనప�Ã{. మహ\¿ ఎ� అW	డW	 అంv, సమసK 
:న�El :ర;దరCనం *ర�Êం^టpవంq మహ!tn] కనపడడం ^త. 
ఇదం� !_ ఎకin+ంU ల�ంUందW	 అనంv, �-కృ0 1�ణం అ¬:Nం 
^త ల�ంUం�. ఆయన hకi �-కృ0 1�ణం, 1�ణం అంv ¯డటం. అ�ంq 



అ�ా� వక� 	
త 4 of 15 

 

దృ?� ^త, ! హృదయం� Aన,pవంq అ�Lన అంధIరం �రo, ఆయన� 
Aన,pవంq �వ	 
జJR^ అం� �� ! హృదయం అం� *ంn�eం�. 
అ=¨{ ఏoందట? అ� ¯bK �శ&, Iల&, వJKA, �ణ&, �ప& ఈ 
అనంత aకృO, అప¨q వర� ఆద	ంత&( కSzనpవంq aకృO, ఇప¨q వర� 
ఎ� sUం�? అనంతం] sUం�. అంv ¯b 'Ë§ ¯�ల*, ®(J_` 'Ë§ 
®(J��ల*, అ+భDం^ 'Ë§ అ+భDం«ల* అ*�ం^టpవంq ఈ సమసK 
aకృO �� ఏ ల��లs �{_* Aంద�? ఒక �శం ^త ప\Yతo, ఒక 
Iలం ^త ప\Yతo, ఒక వJKA ^త ప\Yతo, ఒక �ణం ^త ప\Yతo, ఒక 
�పం ^త ప\Yతoనpవంq �L�*, :N  ఇJKం�.  
 ఈ aకృO అం� �� ఈ �L�`, ఇÌKం�. ఎpవంq �Lనం ఇÌKందట? 
�శ&,  Iల&, వJKA, �ణ&, �ప& ఈ ఐ$ ల��ల ^త` ప\Yతoన 
�L�*, అం�వ�గ(�sం� ]!, అనంతoనpవంq �L�*, అం�ంచడం 
3$. Iబq� ఈ ఐ$ �� £వలం Mవ:N . �సKవం] ఈ ఐ$ ల��( 3A. 
�*l 3వట? aకృOl �� 3A. Iరణం? ఈ aకృO ఎవ\^త సృ?�ంచబnం�? 
పర:త5 ^త సృ?�ంచబnం�. మ\ aకృOl ఏ ల��( Aం�S? పర:త5 
ల��3 A�,e. I! !_ ఈ ఐ$ ల��( ప\Yతంచబnనpవంq ´�� 
ప*^యడం ^త, పర:త5 కనపడడం 3$, aకృO కనబ{)ం�. ఈ ఐ$ 
ల��( క+క !�+ంU �రo
, !A ఈ ఐ$ ల��ల_ గ+క అÎతం] 
AండగSzనటHe
, ! ´�� 1q* అjగYంUనటHe
, ! aజL 1q* 
అjగYంUనటHe
, !_ DÏకం గ+క ఈ ఐ�q* అjగYంUన ప\��O� 
Aన,టHe
 అ=¨{ కనప{)న,pవంq �సKవం] కనప{)న,pవంq ఈ 
aకృO అ=¨{ ఎ� కనపnందట? పర:త5 �పంs కనపnం�. అర�oం� అంÐ!  
 �శ&, Iల&, వJKA, �ణ&, �ప& ఈ ఐ$ ల��( �� 
పర:త5� ఐక	ం  ం� £వలం పర:త5 ఒకi� కనబ{)�,{. aకృO�పం� 
Aన, పర:త5 కనబ{)�,{. అ�పం] �� పర:త5 కనబ{)�,{. 
�పం 3_ం� �� పర:త5 దరCనం Aం�. aకృO �పం� �� పర:త5* 
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¯డవ#». అpవంq M�*, !_ �-కృప^త తత��Lన దృ?� ^త క(�)ం�. 
అpవంq �L�*, !_ అం�ం^టpవంq �{ ఎవరW	 అ* అంv యOవP! 
వP అంv Ñ½Ò{. ఉతKమoన�{. య)ల� ఉతKమoన�{. Ñ½Ò{. �స� 
స��0! ఆయన స��పం ఏYటW	 అనంv, ఆయన స��ప  �X�(] వ	కKం 
అe	ం�. అం
 ]* �X�( ఆయన స��పం �\ంU వ	కKం ^JK�,య*I$. 
! స��ప �Lన  �Óపం� ¸n
 �స�ం అeం�. ఇప¨q వర� మనం ఏం 
^JK�,ం? �X�*, చ�D స��ప�L�*, ®(J��ల* మన అ�[యం. 
అర�oం� అంÐ ! �-A ఏమంp�,{? స��ప �Lన  వ	ÂK క\ంచబnన=¨{ 
�స�ం అeం�. �-A]- �L�+భవం� Aంn  Ô
 అ� ఉప*ష)K 
అe	ం�. ఒక ¼½	n* ఉ�§¼	ంU  Ô
 అ� ఉప*ష)K అe	ం�. ఉప*ష)K( 
ఇ=¨{ �-A]- ®SయÖJK�,W? �రA]- తన అ+భవ�L�*, వ	ÂK 
క\bK ఉప*ష)K అe	ం�? వ	ÂK క\bK ఉప*ష)K అe	ం�. అర�oం� అంÐ! 
 ఇ=¨{ మనం అందర� ^b aయత,ం ఎ� ^JK�,మంÐ? �స�ం చ�D 
ఆత5�L�*, ®(J��S అ+_ంp�,ం. ఇ� Xధ	:? అ* aశ, 
ÏJ�మంp�,-. !� Aన,pవంq ఆత5�L�+భ�!, వ	ÂK క\bK �స�ం 
అe	ం�. I! మ\ �స�ం *ష¨×~జన:? a~జన . ఏYటట? �స�ం �-A 
దగ;ర_ �\ ¯¸{)ం�. అం
! �*s �* ప* అe�)ం�. అంv అర�ం 
ఏYటట? ఏమంn `` భగవË;త 18 సంవతRPల +ంÚ 0Pయణం ^JK�,+. 
అధ	యనం ^�+, కంÛ0ఠం] �క!, M�ర�ంs సm వ#». �_ 
*జÝDతం� �** ¦ql¦-0� 0qJK�,+. �_ �-As ప*3$. 
అ�,Ï అ+�! అర�oం� అంÐ! అంv అ=¨{ ఏoనp�? �స�ం దగ;ర 
ఆz�eం�. ఈ �స�ం ఎకinl �\ ¯¸��లట? ఒక �-A దగ;ర_ ÎJFE� 
DnU¸v�ంతవర£ �*ప*. త-�త �స�ం ప* అe�eం�. త-�త Þధ	త 
ఎవ\దట ఇ=¨{? �-A]\�. అర�oం� అంÐ!  
 Iబq� ఎ=¨²� స°, �- ఏß� ఒక �X�*, అధ	యనం ^bట=¨{ ఈ 
స�	*, àÊం«S. అం$క* అకiడ �స� స��0 అ` �క	ం ÏX-. అంv అర�ం 
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ఏYటట? aపంచం� అ�Lన దృ?�s ¯Uన=¨{ �స�ం �L�*, ఇ^»�] 
కనప{)న,�. I! ఈ �స�ం ఎకinl ÎJFE� DnU¸��S అంv, స��ప �Lనం 
కSzన �-A దగ;ర_ ÎJFE� DnU¸ట�]` �*ప* అe�)ం�. �-A తన 
స��ప�L�+భవం ^త ! అ�L�*, �áడ�{. అం
 ]!, �స�ం ^త 
అ�Lనం �áట��*l 1(I$. అ* అర�ం. Iబq� �- ఏß� స° ఒక �X�*, 
®(J_`ట=¨{, అధ	యనం ^bట=¨{ ఈ M�*, దృ?�� Aం#��S. 
అంv �-A* అ`�?ంచ�*l, !_ తzనpవంq �-A+ అ`�?ంచ�*l 
�స�ం Aప~గప{)ం�. �*` �స� దృష�ం అ�,-. అంv అర�ం ఏYq? «� 
మం� మన సర� Ï�ంత ¼¥âషణం� �� �ట��దట P�నp� Aం�, �స� 
దృష�ం, �¥P�క	ం, తృÎయం ఆత5*శ»యం, చ)ర�ం సంశయ^ãదం, పంచమం 
&lK �యకం. ఈ ఐ$ �మం�, ఈ ఐ$ ��)ల� Xధ_{ ప\�మం 
 ం$�{. �దట �స� దృష�ం, అంv అర�ం ఏYటట? �+ ÝDం^ Ýవన 
D��*,, �+ ®(J_న,pవంqD, Dన,pవంq�q* �స� దృÈ�¤ D«రణ 
^WS. ^bK ఏYq a~జనం? అంv, అ+భవ9L²నpవంq �-A దగ;రl 
!A అ`�షణ� Mగం] ఈ �స� దృÈ�*, ^JK�,A. ^�A. �-A దగ;ర_ 
Tä�A. ఏoందట? ఏవంÐ �_ భగవË;త� ఫ�� Dషయం  ప¨ంn. ఫ�� 
åHI*l అర�ం  ప¨ంn. అ* అ{గP$. ఎం$క*ట? ఆయన అ+భవ�Lనం వ	ÂK 
క\bK ఈ æత( ఎç�,� «లవట. అర�oం� అంÐ ! 
 అంv అర�ం ఏYటట? ఇ=¨{ భగవË;� XPంశం ఒకiv èకృ½é�? 
I$]. èకృ½é{ భగవË;త  0¨డంÐ! భగవË;త  ºK ఇ=¨{ ఆ భగవË;త 
XPంశం అం� కS� అ� ఒకiv� è కృషé పర:త5 అంv? అ� పర:త5� ఒక 
అంêâతం. ఒక అంశ+ వ	ÂK క\bK భగవË;త అe	ం�. అ� ఉద�Anl  Ô
 
ఉద�వæత అe	ం�. అర�oం� అంÐ! అ�k ë½5nl  Ô
 ëష5æత అe	ం�. 
అ�k అÈ�వì{  Ô
 అష�వ�æత అe	ం�. వ¼½Ò{  Ô
 వ¼షÒ æత 
అe	ం�. ఎవ-  Ô
, �\ º-�ద అ� a«రం�l వU»ం�. అర�oం� అంÐ! 
ఇ=¨{ ఆ ఒకiv� వ¼½Ò{ అంv ~గ �¼షÒం ఒకiv� వ¼½Ò{? I$ క�! 
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Iబq� �స�ంs �-A+ *రéeంచడం వ	O°క D�నం. స�న D�నం 
Iదన,:ట. అర�oం� అంÐ!  
 �-A తన� Aన,pవంq అ�	జ క-ణ ̂ త, ¼½	n* ఉద�\ం«ల* �+ 
íందl, ¼½	n హృదయం�l �zవU», ¼½	* hకi అ�L�వస�*, త+ 
ప{)న, $ః�*, అర�ం ^J'*, అత* hకi $ః�*, �áట��*l �+ 
^�నpవంq ఒIîక aయత,ం ఆ �ధ. Iబq� �స�ం ఎకinl ÎJFE� 
DnU¸{)ందW	? అంv, !_ తzన �-A దగ;ర_ ÎJFE� 
DnU¸{)ం�. �-A+ అ`�?ంచ�*l Aప~గప� Xధనం. �-A తన 
అ+భవ�Lనంs ! అ�L�*, �á��S. అం
]!, ఫ�� �స�ం చ�D
 !_ 
��ం వJKంద¾, &lK వJKంద¾, ఫ��� ^bK !_ ఇ� వJKంద¾  ప¨డం 
(స�న) D�నం I$. అ+భవ�Lనం� Aన,pవంq �-A ఎ=¨²� స°, !A 
అతn* ఆdeంచడం అంv, *+, ఉద�\ంచడం అ` ß1 a�Eక� Mగం] �+ 
ఉప~గప{)�,{. �`� *+, ఉద�\ంచడం3$. ఎం$క*ట? aపంచం� 
ఏ ÝDñ� Aద�\ం«S అనంv "ఉద�°ó ఆత5��5�ం ఆ�5నమవXధôó "- 
అంv అర�ం ఏYq? ! ఆత5hకi �Lనం ఏß
 !యం$ *6ఢం] Aన,Ç, అ� 
*+, Aద�\JKం� �య�! ఎం$క*? ఆత5 సర��	పకం, అనంతం, అa యం. 
మ\ అpవంq ఆత5 !యం$ Aండ] మరä `îకöé wండవ�n* వU» 
Aద�\JK�,+ అ�,` అ+�ంn, అ=¨�మeం�? ��తం వU»ం�]! +A� Ï°, 
`+ Ï°. మర=¨{ ఆ�5+భవం� ఇద§- A�,P? 3-]. �-¼½	( 
అ`�- 3-]. ఎవ-�,- మ\? £వలం ఒకi÷� ఉ�,-. ఆ అ+భవ�L�*l 
Xø అeన�{ ఎవ²
 A�,À, �ùకi� A�,{. అకiడ అ+భవ� 3$. 
అ+భDం^�x 3{. అ+భDంచబ�� 3$. అpవంq �x 3నpవంq 
అÎతoనpవంq ��O] ఆ�5+భవం Aన,�.  
 మ\ పంచ��( 3�? A�,e అంp�,P? 3�? �స��Lనం ఏమ* 
 ´sం�? పంచ��( A�,e అం³ం� 3�? అం³ం�? ప\ 
పంచ��( A�,W 3� ఇ=¨nంతÂ? ఆత5+ ఒక�*�ద ఒకq క�¨�e. 
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అంp�,� 3�? క�¨�W? ఆత5+ కప¨గల� ఏú�? కప¨3A]. ఎం$క!? 
ఆత5 సర��	పకం, అనంతం. అం
క�! � DÏక¯�మö అం� ఏం  ´sం�? 
ఆత5+ క�¨నD అం³ం� 3�? '*, Ï�ంత �X�ల� మన_ ఏమ* 
 ´sం�? ఆత5 �పల Aం�. ¶న అన,మయ	�శం, [ణమయ�శం, 
మ¾మయ�శం, D�Lనమయ�శం ఒక�*�ద ఒకq క�¨�e. �పల 
స�aIశం Aం�, స��ప�Lనం Aం�. ఇD ఉSH0య ÁరలవÉ అ� ఏû 
ఉప:�(  0¨-. అరq =A� వÉ ఇ� ఏû  0¨-. ఇ�  ప¨డం సబü�? 
అంv, అ�Lన దృ?�s Aన,�nl, ́ �� DIస& 3$ Iబq�, DÏక& 3$ Iబq�, 
తత��Lన దృ?�* సPస\ అం$�3{ Iబq�, �-A]\ తత��Lన దృ?�*, 
¼½	{ సPస\ అం$�గ(���? అం$�3{ క�! అం$క*, ¼½	n 
hకi ఊహ_ అం$Þp� ఏD A�,~, ఎ�H అe
... ఇ=¨{ 
�	సభగ�+{ þహ5©�( రUం«డంn. Ï�ల+ Dభ�ం«డంÐ! మ\ 
అÈ�దశ=P�(  ప¨వల�న అవసరం ఏY వU»ం�? ఈ కథ P:యణం, 
Mగవతం, Mరతం ఇD  0¨SRన అగత	ం ఏY వU»ం�? అD అంతకంv ¸ద§Ï 
తత��L�*l సంబంjంUనÏ  0¨-]? మ\ అ*, ఉప*ష)K( ఆయ`క� 
P�ం�. అకins ఊ-�వ#»]. ఆఁ.. అంv అర�ం ఏYటట? *+, ఉద�\ం«ల` 
అ�	జoన క-ణ ^త, ! ఊహ_ అం$Þp� Aం�p�], +A� అం�bK 
అం$�వ�*l,  e	 అం�bK అం$�వ�*l అం$Þp�l వ^» పద�O� 
 ´)�,డన,:ట. అర�oం� అంÐ !    
 అం$క* �-Al ఎ=¨x �� �{ ల��( Aం�e. తన 
�L�+భవ aIశ& ^త !� Aన,pవంq అ�L�*, �á{�{. ఇం£ం 
^XK{? �+ íంద_ �z వXK{. �ç=¨x ¶న �-»ంv ¼½	{ 
అం$�3డ* ®S�, అ�	జక-ణ ̂ త ¼½	* హృదయం�l �+ �z వXK{. ఆ 
�zPవ�*l ఏß� ^XK{. అ� wండవ ల�ణం. �డవ ల�ణం ఏYటట? 
¼½	* వద§ Aన,pవంq అంv ÝDతం ఉద�\ంచబ�S, ఈ ��ం �స  � 
ÝDతం అ* *రéeంచబnనpవంq సUã½	n* ఉద�\ంచడం �సమ*, ¼½	* 
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hకi �స�బలం ��K*, �` ��క\XK{. ��క\ంU తన వద§ Aన,p వంq 
అ0రoనpవంq తపఃశlK aMవం ^త జ*ంUనpవంq �L�z,� ఆ 
�స�బలం దగ�మô	p�] ^XK{. �* వలH ఆ ¼½	* hకi అంతరంగం 
ప\�ద�o�eం�. ఇD �{ పద�)(. ఉద�\ంచడం అంv ఈ �{ 
^యగSz Aం�S. ఇ� �-A అంv. �-X��*, ��క\ంUన�\l ఈ �{ 
శ_K( Aం�S. అంv �+ తన ÝD�*, ఈ �nంq �� నడ0S. ß1 
a�Eక అంv` ఈ �{. Þ] �-K ¸p��ంn. అంv ß1 a�Eక  ర_ 
ÝDJK�,+ అంv అర�ం ఏYటంv, !_ అనంతoనp వంq þహ5 hకi 
అ+భవంs ఆ þm5+భవం� ��తo, ��రo Aం�S. �** �*l 
D*~zం«లట? ఎవ�
 ఆdeంUన�- A�,¥, �\ hకi హృదయం�l 
�\* అర�ం ^J_*, �\ హృదయం�l �zP�S. ఆ అనంతoనpవంq ��O 
+ంU ప\Yతoనpవంq, ఆdeంUనpవంq Xధ_ల హృదయం�l 
�zP�S. �zవU» �\l అం$Þp�l వ^»p�] �\ ÝD�*, సంసi\ం«S. 
ఆ సంసi\ం^ �మం� �\ �స� బ�`, aOఫలం], దøణ] =#»_* తన 
hద§ Aన,pవంq త�ఫలం ^త ల�ంUనpవంq �L�z,� ¼½	* hకi 
�స�బ�*, దగ�ం ^WS. ^bK సUã½	{ �$�² స�య&] అత*� 
Aన,pవంq స��ప �L�+భవం అత*l aకqతం అA)ం�.  
 ఇ=¨{ అత*�` Aం� 3�? కనబడడం 3$.  ఎం$_ కనపడడం 
3దట? అడÃం ఏం  ´)�,A? ఆ ÝD� Aన,pవంq �స�బల aMవం ^త, 
అ� కనబడడం 3$ అంp�,A. మ\ �స�బలం ��S]. ��S అంv మ\ 
ఎ�H �)ం�? అంv, తన_ �+ స�యం] aయత,ం ̂ � �áp��వడం !వలH 
అô	 ప* I$. +A� ఏం ^యవచ»W	? అంv, సU»½	n] అర�త Áం� 
aయత,ం ^యవ#». +A� ^యగSzన� ఒకv ప*. ఏYq? హృదయం� 
స$;-A* *(=�వడం, శర�గO  ం�, స� �{ అవస�ల� �-A 
క+సన,ల�` ÝDంచడం అ`� ఒకiv ¼½	{ ^యగల{. అంత_ YంU ఏ� 
^య3{. ఎం$క*ట? తన+ �+ అ\¨ం#'నట కంv ¼½	{ మ\ 
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!£YU»+? ఆయన దగ;ర ఏ&ందట? ! దగ;ర ఏ&ం�? హృదయం తప¨ మ�కq 
ఏ� 3$. YzSనD ! దగ;ర A�, అD �-A_ ప*l PA. అర�oం� అంÐ!  
 ! ధనం అ� �-Al ఏ� ప*lP$. ! ఆJK( �qs అసR( ప*3$. 
�! ! _pంబం ... !£ బ-A అe
 �_ ఎం$_ అదం�? అ� అనవసరం. 
ఇం£&�,e ! దగ;ర? అం
కదంÐ, ఇÏ క� ! దగ;ర A�,e,  =¨�వ�*l 
a
	కoనD ! దగ;ర ఏ&�,e? అంv, అ`క జన5 స&0\ �తoనpవంq, 
ఇం�క చ$A_న,pవంq �శ, Iల, వJK, �ణ, �పం. ! �సన( ఈ 
అe�ంq� A�,W 3�? ఇ=¨{ �స�బలం అంv ఎ*, ల��లs 
Aందట? ఈ అe$ ల��లsq Aన,�. �శం, Iలం, వJK, �పం, �ణం �- 
ఏద�,  0¨ల+�ంn ఏం  0K-? ఎ�  0K-? ఈ అe$ 3_ం�  ప¨ంn 
¯�§&? ఏß� స°, �- ఏద�, ఒక-  ´)న,� D�,రంÐ! అ� �_ అర�ం 
I�లంÐ! ఈ అe$ ల��( Aంv అర�oం�? ఈ అe$ ల��( 3క�
 
అర�oం�? Aం�S కదంÐ! మ\ ఆత5 స��ప ల��( ]!, þహ5�L�*l 
సంబంjంUన ల��( ]!, ఈ అe�qs ప*3_ం�  ´)�,{]. అ� 
అర�8)ం� అ=¨{. ´�� అర�ం ^J�గ(�)ం�? ఏమ* స:�నం 
 ´sం�? Ë*l సంబంjంUన X:«రం � దగ;ర ఏ� 3$ అం³ం�. 
ఉ�హరణ: )�యం అ* చ$A_�,- �రం�. )�W*l సంబంjంUం� 
ఏo� ]! ´�� �_ అం�JKం�? ఎం$_ అం�ంచడం 3$? అ� 
అం�ం«S] Éకi aIర&. !_ అం�ం^� ఏß� అ� ´�� క�! )�యం 
Dషయం చ��వంÐ! )�యం Dషయం చ$A�Ï ]!, అ�� అవ]హన_ 
P3$. అ+భ�*l P3$. ఓ
! ఇ� ఒకq Aం� అ* ®(J అం
! ఎం$క* 
మm+MAల దగ;ర Dనడం I!, ఆ aవ«నల� Dనడం I!, �స�ం� చదవడం 
]! వర£ ®(J. మ\ !_ స�యం] ®(X? ®SWS అంv మ\ 
ఆయ`మంp�,{ అకiడ?  
 అ� �{ అవస�ల�¦ కS��e Aన,�. �(� అవస�I$. �{ 
అవస�ల�¦ ఒకiÎ-] Aంn, �డవస�ల^త aMDతం I_ం� Aంn ఏß
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Aన,Ç !�, ఆ ��O� గ+క !A Aంv, అ� )�య&. అ* ఒక *ర�చన&. ఇ� 
)�య:? అంv 1(I$. అ� ఒక *ర�చన&. ఆ )�య ��O� Aన,�** 
�Óప&� ¸n
, ఒక అంశ* ఇ�H  ప¨వ#». మ\ అ� )�య: అ*అంv 
అ� అ�H  ప¨�*l 1(Iదం�{ ఆయ`. �_ అం$Þp�l P�S Iబq� 
`+ ఇ�  ´)�,+. ఇంతకంv +A� ఎ_iవ ఊÊంచ3A. ఇ� ! ఊహ_ 
అందడం3$ Iబq�, ఇంతకంv  
¶ ��O* అస( ఊÊంచ3A. !_ అం$Þp�l P$. Iబq�, ఏß
 సర��	పక 
�Lనం Aన,Ç, సర��	పక సU»�నందం అనంn, అనంత శlK �L�నంద&( 
అనంÐ, ఏ º-s ఎ�  �¨� ఆ సర��	పక ��O* �Óపం� ¸v�టప¨q£ 
ప\Yతo�eం�. �_i] వ	కKం అô	టప¨q£ ప\Yతo�eందట. 
ఎం$క*ట? �_i] వ	కKం అ��లంv మ¾´$�( ప*^W�? అకi°H�? 
మ\ మ¾´$�( ప*^Wలంv, ఆ సర��	పకoనదం� ఏo�eం� 
ఇ=¨{? వ^»య�? ప\Yతం అe�3�? �_i] వ^»టప¨ql, ఇంI 
ప\Yతం అe�eం�. అర�oం� అంÐ! 
 Iబq� ఏమంp�,& మనం? అ[ప	 మనX సహ - మనJs ]!, 
�_is ]!, ఊÊంచ�*l  ప¨�*l 1(Iనpవంq� ఏß
 Aన,Ç అం
 
కదంÐ! ¸ద§�H అంద� ఏం  0¨-? యs �� *వరKం
 - ఎకi²
 �_i 
తనంతట �+] 3_ం� AంpంÇ అంv, �_i hకi �లం ®S� Aం�S 
!_. ఎకiడ +ంU �_i ఉదDÌKంÇ, ఏ ��O +ం�
 శబ§ం ఉదDÌKంÇ, ఆ 
శÞ§*l �లoనpవంq *శCబ§��O�, ఎకin+ం�
 ఆ�చన 
ఉత¨న,8sంÇ, ఆ ఆ�చన_ �లoనpవంq ��O� ఎ�H అe
 ఆ�చన 
3_ం� Aన,Ç, ఎకi²
 సంకల¨ం AదDÌKంÇ, ఎకi²
 అq� సంకల¨మ` 
�	0ర  3_ం� Aన,pవంq సహజ *\�కల¨ం ఏß
 అeAన,Ç... ఇ� 
 =¨_ం� వ«»-. అర�oం� అంÐ!  
 ¶�* �\ంU  ప¨వW	 అ* అంv �** �\ంU  0¨-? íంద �* 
సంగO అం�, ఇదం� 3*� ఎకi²
 AంÇ అ� ఇ�. అ*  0¨-. అర�oం� 
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అంÐ! Iబq� మన ఇం�య&ల!, ఇ=¨{ ఈ �	0రం�l వJK�,W? 
Pవడం 3�? వJK�,e. ఈ �	0ర&�l వU»న=¨{, మ\ Ë* �	0ర 
రÊతoన ��O Ë*కంv &ం$ Aం� 3�? Aం�]. �ల_వ� మనం అ*, 
ఇం�Wల! ఉప~zJK�,&. *�వస�� Aప~zంచడం 3$. *�వస�� 
ఈ ఇం�Wల_ �	0రం Aం�? 3�? Aంn 3�? 3క Aన,W	? Iబq�, !A 
D«రణ అం� �** బq� ®(J��లW	 అ* అంv, ! *�వస�+ !A 
D«రణ  e	 �ట��దట. ఎం$క*ట? అకiడ +A� �ల_వ� ^JKన,వ!, 
3_ం� A�,A. +A� ఎ� A�,వట? �ల_వ� ^JKన,�టన,q! 3_ం� 
A�,A. �ల_వ� 1qs ప*^©K Aన,=¨{, ఈ ప*^యడ  +A� 
అ+_ంp�,A. ఇకiడ వU»న U_i ఏYటట? ఈ ప*^యడ  +A� 
అ+_ంp�,A. �మం] �ల_వ ��O* �q కల�l T÷�టప¨ql ఏoం�? ఈ 
ప*^యడం �eం�. ప* ^య�*l ఆ�రoన �రణలs కల జ-�sం�. 
�ల_వ�`� ప+లs` ప* జ-�sం�, కల� ఏ� �*s ప+( 
జ-�sం�? ప+ల_ ఆ�రoనpవంq �ర� ��)లs కల జ-�sం�. 
�నవతల ఇం� �p� అవతల_ T÷�టప¨ql అD �� ఒక ®ర Tనli �eం�. 
*� అ` ®ర Tనli �e�e. అకiడ ఏo�e�యట ఇప¨{ అD? ఇ=¨{ 
ఇం�W( 3� !l=¨{? A�,e. I! ఎ� A�,e? �	0ర రÊతం] 
A�,e. Iబq� Aంn 3_ం� A�,e. 3�? అంv A�,e. A�,W? 
అంv AంÐ 3_ం� A�,e. A�,W 3�? !A ఎ� A�,A, ఇ=¨డకi�? 
�ల_వ� Aన,ంత వర� ఇం�W( ప*^bK` ఆ ప` +A�] Aన, �డA, 
కల� ఆ ప+ల_ �రణ] Aన,pవంq �డA, *�� �	0ర రÊతం] 
Aన,pవంq ��O� Aన,pవంq �డA. అం
� I�? ఈ �{ ��)( 
A�,W 3� !_ ఇ=¨{? ఈ �{ ��)ల� �� +A� �qs కS� 
�)�,�? Dn] A�,�? కS� �)�,�? Dn] Aన,�? �ల_వ� ప* 
జ-�)ందంÐ, కS��
 ఏమW	A? ÝAడú�A. Dn] Aంv ఏమW	A? 
XøD అW	A. Dn] Aంv ఏమW	A? �ల_వ� ^b ప*l XøD. 
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ఫS�ల_ XøD. DషWల_ XøD. ఇం�Wల_ XøD. కల�? ఆ ఇం�Wల 
�రణల_ XøD. మ¾ ´$�ల_ XøD. *��? UతK, అహంIర&ల_ XøD. 
*�వస�� ఎకi{�,A? UతKం అహంIరం మధ	� A�,A. అp ఇp I_ం�. 
క�S
 ఆ అహంIరం UతKం, కదలక �
 అహం అహం]` Aంn�)ం�. ఆIర 
·ంO* Áంద$. ఆ రకం] +A� a�L ��O� A�,A. I! �-Kపట�3_ం� 
A�,A. Iరణం ఆ అహంIరం, UతKం మధ	� *���O� A�,A Iబq�. ఆ 
�స�బల aMవం� &*z A�,A Iబq�. అ� అ�Lన అంధIరం Iబq� ఆ 
�స�బలం వU»న=¨{ !_ ఆ ]ఢ *�వస�� Úకq]` !క� aకqత8)న,� 
Iబq�. Iబq� అందరం ]ఢ *�వస�� T(�� A�,:? Úకq� A�,:? 
¯డంn మ\ *��ôట=¨{. Úకq ఆవ\ంచ�డ$. *� వ^»bటప¨ql 
´��* Úకq ఆవ\ం^JKం�. ఎకin +ంU వU»ందట ఇ=¨డ�? ! +ం^ అ� 
వU»ం�. బయట +ంÚ వU»ం�? 3$ క�! ! యం� ఎకiడ Aన,ద�? ఇ=¨డ�? 
UతKం అహంIరం మధ	� Aన,�. అకiడ !A ! aజL అకiడ ఆz�sం�. ఇ=¨{ 
)�యం� Aన,�nl ఏYటట a~జనం అంv? ఆ *�వస�_ �� అత+ 
Xø] A�,{. ఈ UతK&, అహంIP*l �� Xø] A�,{. Aంv ఏYటట 
పరమ a~జనం? అంv, UVపం అW	{. ఇప¨{ ఏమW	డంÐ? ఎవ�
 
)�య aÏశం, )�W+భవం కSzన �- A�,¥, �\* ఏమ�లట 
ఇ=¨{? UVపం. ఇ=¨{ ఇదం� ఎం$_  ప¨వల� వU»ందంv, అకiడ 
ఏ&ం� చదవంn, Uవ\ �క	ం�. యO వP! �స� స��0! UV0! అ* Aం�. 
ఈ UVపం అంv అర�ం ఇ�. �{ అవస�లl Xøú, ఎవ�
 )�W+భవం 
þm5+భవం� A�,¥, �ళ�ంద� ఎవరంÐ? UV=(. �ళ�l UతK aMవం 
3$ �ళ� �ద. UతKం hకi, మ¾మయ �శం hకi, D�Lనమయ �శం hకi, 
ఆనందమయ �శం hకi aM�( �ళ� �ద ఏ� 3A. అర�oం� అంÐ!   
 ఆత5 పంచ�శ Dల�ణం. అం
 కదంÐ! అం
�? వ	O\కKం. అంv ఈ 
పంచ��ల_ ఏ ల��( A�,~, �*l అD 3A అ* అర�ం. ఎం$_ 
 0¨రW	 ఈ పంచ ��(? ఇం�క  0¨+ �_, *శCబ§ం þహ5&చ	
. 
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þహ5& అంv ఏYటW	? *శCబ§  þహ5&. !_ ®S�న aపంచం అం� �*s 
�{_* Aం�? శబ§ంs �{_* Aం�. Ë*l &ం$ ఏ&ందW	?  ఇ� 
3$. అర�oం� అంÐ! Ë*l &ం$ ఏ&ం� అ* అnz
 ఏం aశ,  0¨A? ఇ� 
3దW	 Þ´. !_ ®S�నదం� 3$. అ�Yq? అ� þహ5&. ఇ� 3దంv ఏß
 
YzS Aన,Ç, అదం� þహ5 . మ\ ఇ� Aన,=¨À? ఇ� �� þహ5 . అంv 
అర�ం ఏYటట? ఇ� 3క&ం$ Aన, ��O* గ+క !A ఒ=¨_* అం$� *లబn 
అకin +ంU Ë** ¯bK, ఇ� �� అ�. అకin �I ¯డ3$. Ë** :N  
¯JK�,A, ! కళ� ఎ$ట Aన,�** :N  ¯JK�,A. !_ ఎప¨qÂ :Nం 
అర�ం I3$. !Fప¨qÂ Ë* అవతల Aన,� ఎప¨qÂ !వస( ®(J�వడం 3$. 
అంv +A� దృ?�* అకin�I �	పకం  ం�ంచ3A. ఆ సర��	పక ల�ణ ��O] 
+A� :ర3A. అర�oం� అంÐ! ఏoం� అ=¨x? ఈ �శ&, Iల&, వJKA, 
�ణ&, �ప& అ` ఐ$ ల��( ! కళ� ఎ$-�ం� Aన,pవంq �*l 
A�,e. ఇ� �* aMవం ^త Aన,�? UతKం aMవం ^త Aన,�. �స�బల 
aMవం ^త Aన,� ఈ ఐ$ ల��( ��. ఎవ²
 �{ అవస�ల+ �q, 
þm5+భవం� ��)², ��రo A�,À, �{ UV={. ఎం$క*ట? *శCబ§ం 
þహ5&చ	
. శబ§�లమయం కదంÐ ఇదం� ��. శబ§& ^త సృ�ంచబnం�. 
ఈ శబ§ం ^త సృ�ంచబnన Ëం³H ఈ అe$ ల��( A�,e. Iబq� అpవంq 
þm5+భవం కSzనpవంq Uన5Wనంద X�Yl నమJRST. అర�oం� అంÐ! 
అ� ఆయన �- స��పం అంv.  
 ఈ అÈ�వ� æత మనంద\Â Jలభoనpవంq పద�O� అం�ంUనpవంq 
మm+MA{ Uన5Wనం$(. ఇ� మనం �మం] ప\êSXK&. 
ప\êSం^ట=¨{ �రంద� ��+, DÏక¯�మö చ�Dన �� Aం�S. 
అ� అవ]హన అe Aం�S. DÏక¯�మö� Aన, అం�ల* 'ం ం ¶ 
Mవన� ®(J_ం�ం. �- �ర�ం DÏక ¯� మö చ��P? అవ]హన 
Aం�? అe� మన దగ;ర Aం� DÏక¯�మö, ఎకinకకiడ �- 
అÈ�వ�æత� ఒక 0eంp ఇకiడ చ$A_ం�, Ë*l సంబంjంUన� 
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DÏక¯�మö� ఎకiడ Aం� అ`� ü�9 ÏJ��S. wం{ àం�( aకi` 
¸p�_*, అ� Dషయం DÏక¯�మö� ఏ&ం�? &ం$ DÏక¯�మö� 
ఏ&ంÇ ��రం] �\K^యగల]S. ఇ=¨{ అÈ�వ� æత� �* ¶ Mవం 
Aంpం�. ఈ ¶ M�*, �*, ఆ�రం ^J_* అం$��S. ఈ wంx ఒ£X\ 
ÞÉ�R అ��S. అe
 ]! +A� అÈ�వ�æత ¶ DషW*, అం$�వ�*l 
��రపడA. Iబq� �� ఎవ\ శlK Xమర�¤ం  ర_ �-, � ´�� శlK ఏ ర_ 
సహక\bK, ఆ  ర_ aయత,ం ^యంn. 
 

[ఇ�E�l ఆ�Ð 12.30 అe	ం� Iబq� ఇ=¨{ స��K. °= ఉదయం, ఇప¨q£ 
«� b= aWణం ^� వ«»- క�!] 
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File: 2 [�ర�న:  ఓం 
��నందం    ఓం �ర�మదః �ర��దం    ఓం సహ�వవ�] 
 
 �షయ��క �ం  ప"చయ $%&ల( �ట*�వ" paragraph 0డం2. 
చదవం2. “5ధన చ�ష*య సంప789, ;5<ధ&యన తత>?9, @"�క Aవనం 
5B�C, అంతరంగ FGHI, IశKల మLM Hల ;ంత N�OI 5Pం�, 
సQ&RSషణUసV A�WCన8 ఉతCYP%?లZ, అ?[లZ ఈ ]త 
ఉ _̂`&ంచబ2నG. అహం%bI8 తcSb 0డబd eపంచf సSg$I8 చకhi 
అర�ం jWZI gవం( gవంk l"Cంపబd gవ�మయ జగ�C7 �డ�nలR 
దృఢ సంకల>ంk qరతSంk ఆఖ" అtl uయvw సQ&RSxలZ, 5ధక 
yxzలZ తతS{|}WలZ Y~V ఇG స"i అర���ంG.” 0డం2. ఎI8 
ల��� �ంn(, అ�*వ�]త ��*U$� అI అం�. అధ&యనం j�లI 
అం�, �� స>ష*ంi ��l �త jNన�వం� $��, �II �ం^ ��>?. 
అం� ఈ ఉతCమ ల��� �ం� తప>, య�తథంi �Z అ�*వ�]త అర�ం % . 
�I� %రణం �ంG. �న8 �షయం ��WU$�.  
 ఒక5" చ�?�ఖ 
హ�i? �మ�8bయ�I ఆ��ం�, “ఈ అనంత సృ * 
�jతR సృ{ంచబ2నG %బ�* ఈ సృ *( ¡ద�$డ7 RR. ఆద&ంత�� ¢క 
సృష*ంQ $&£ం� �న8$డ7 RR. %బ�* �కన8 ¤ప>$t ఈ సృ *యం  
మ¥కt ¢t” అI �మ�8bయ�Ik సంg �C, �మ�8bయ�t స¦ 
అ�§, ఒక5" అ� ¨©� ప"ª�ం� వc_� రం2 న2� ¨«�c_ం అ�8t. అI 
¬ంత రం ®WZI ¨ళ�i, ఒక °ట ఒక మ�7g�t తపW± jWC�8t. 
ఆయన ²మశ మహ"³. ఆ ²మశ మహ"³ పకhన lట*i ²Y� ప2 ��8�. 
ఆయన ఎంత ఎ�C ��8´, ఆయన పకhi ప2 �న8�వం� ²Y� µn అంత 
ఎ�C lట* �న8G. ఈ మ�7g�t ఎవ¶ అI $? అtlQ?. $"R మనం 
అtlcం అI $" దగ·ర� ¨ Ç, $? $"I ప"చయం jWZం¹?. అ�&! 
R7 ²మశ మహ"³I. అf>t ఈ 
హ�i"� ఒక సం^హం క�BంG. అ�&! » 
eకhR ఈ ²Yల lట* ఏ�� అI? ��l మ�¾i� అం� కృత¾గ�, 
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¿Q¾గ¾, cSపర¾గ�, క�¾గ� ఇ� ��l క�£À ఒక 
మ�¾గ�. ఇ�వం� మ�¾i� అ�8 క�£ 
హ�Z ఒక పగ�, మÁ� 
ఇంU మ�¾గం క�£ ఒక bÂ. అ�ం� వంద సంవత±b� అ�À 
హ�i"� 
ఆ¾b_యం Iంt�ంG. అం� ఒక 
హ� i? ¨©� Ã� మ¥క 
హ�i? 
వ5C?. ఒ¬hకh 
హ�i? ¨©�Ã�నf>డ�Ä ఒక ²మం Å2 ప2Ã�ంG 
ఆయన�. ఇf>t ఆ పకh7న8 ²Yల�8 ఏ�Æ అI అం�, అంతమంG 
హ�� 
¨©� Ã�?. అI ²మశ మహ"³i? ��>?. అf>t ఈ 
హ�i"� 
ఏమI£ం�ంG? ఓÇ! స¦, ఇం% ¨ళcం పదంÈ అ�8?. ఇక ��WUవడం 
అ�Ã�ంG, RR ¤ప>$2I%దR సంగO �Z అర�ÉÃ�ంG. R7 
¤ప>$2I %దI, ��ం� $�� ఎI8 u�, ల�ల మంG ¨©ÄÃ�² ఆ ²మశ 
మహ"³ ²Y� 0�CR ��NÃ�ంG. స¦¢ం2, ఇf>t ఏÉంG? ¬ం�ం 
రం ¨©� 0c_ం అI �ం Z ¨ÁC?. అకhడ మ¥క ��ంÊ�, $? $" 
దగ·ర� ¨ Ç అ�&! నమ5hరం. R7 అ�*వ� ��ంÊడ7. మ" »¦��, »? 
ఎంత%లం 7ం� తపW± jWC�8?? �కం� �ం  ²మశ మహ"³i? 
��8?. $" ఒం� »ద �న8 ²Y� అ�8 ప2ÃÀ, ²మశ మహ"³i? 
�ండ?. $? ��5C?. అ�వం� ²మశమహ"³i? ఒకh ²మశ మహ"³ÃÀ 
�Z �న8�వం� 8 వంకరÄ( ఒక వంకర Ã�ంG. ఇప>�� ఇం% ఒక వంకర 
µn Ã¢ . అ�8?. Ìళ�ంద¶ �రంA�లన8Yట. ఆ Yట �ప>డం Uసం. 
అం� సృ * �న8ంత%లం, �శS సృ * �న8ంత%లం Ìళ�ంద¶ �ంd $¸�. అం Í 
ధృవమండలం ఎప>�Î ప2Ã . మన Ïద_$�� అం Í ఇదంQ �ప>Zంn, 
ఇదంQ అర�ం %దI, ఏం ��>??  సపC ఋx� అR$�� ఎప>�Î �ం¹?. 
ధృవమండలం ఎప>�Î ప2Ã . ఇ�గ Ïద_$�� �ప>nI� %రణం అG. ఇ�గ 
మ�7g�� అనంత సృ *�, ÑÌ e�©కZ ఆ@రంi �ం¹?. É¿¾t 
ఇ� �� మంG ��8?. Ìళ�ంద¶ µn Iరంతbయంi ఆ ÑÌ e�©క( 
ఎf>Ò �ం¹?. $�� ఆ ÑÌ e�©క7 IరSÓ�C �ం¹?. Ì�� eÀ&కంi 
j�G ఏÉ� �ంc ఇf>t? ఎం కI? సంకల>V అనంత సృ *� ఆ@రం. %బ�* 
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అ�వం� మ�7g�t �£>న�వం�G ఈ ]త. ఇదంQ ఎం Z 
�f>Z�8� అనం�, అ�*వ� మహ"³ అం� �� మంG 8 వంకర� అR వరÍ 
��W అంద"�. ఎం కం� Ô? (R �ంG %బ�*. ఆయన తపః శ�Ci�, ఆయన 
Õకh q శ�C i�, ఆయన ఉదH"ంచగ�§ట�వం� శ�C ఎంత�G అI ���లం�, 
ఇf>t ఆయన ఎంత%లం 7ం� ��8?? ఆయన జనకbజ"³� vPం�? ఈ 
అ�*వ�]త.  
 Iన8 Y¹ÄtZ�8ం. l? కృ� Ì�ణ ¢శ�� jత �Z |}నం 
క�l�ంG. జనక bజ"³R మనం అందరం ఏమ7Zం��8ం? జనZt వం� 
మ�7g�t Öమండలం »ద మÁ� ఇంతవరµ fట*¢  అ�8?. అ�వం� 
bజ"³ ఇంతవరµ మÁ� fట* ¢ . ఏ�� %లం $t? ¿Q¾గం �� %లం 
$t. అర�Éంc! మ" ఏ ¿Q¾గ× Øకh �ంc? మన ¿Q¾గY? ఇI8 
మ�¾iల( ఈ ��l ¾iల( �న8�వం� $d�? eO 
¿Q¾గం( ఒక b�t, eO ¿Q¾గం( ఒక జనకమ�bÙ, eO 
¿Q¾గం( ఒక bYయణం జ"BÃÚR �ంGi, %బ�* ఇ� మనం 
ÛbÜక దృ *k 0�C, ఇf>t ఆ అ�*వ� ��ంÊ� ఎకhడ? ఈ జనక bజ"³ 
ఎకhడ? అ�వం� అ�*వ� ��ంÊt ఈ జనక bజ"³� vPం�t. ఆయన 
తపఃశ�C ఇf>t ఎంత? uల ల�ల UటÄ సంవత±b�, ØÝhట*nI� Ì� %నంత 
%లం $�� �రంA��i �ం2, అ^ పI, ÑÌe�©క7 IరSÓంచడం అR 
పI( ��8?. అ�వం� మ�7g�t ఇf>t ఆయనZ ఏమI Ô? 
Ïడcం? స ·?� అంcY? జగ ·?� అంcY? స"ÃQ� ఈ Ô?Ä? 
�లటం ¢ i. ఎం కIట? ఆ కథ �MkంG. అర�Éంc అంÈ? ఎI8 వందల, 
uల మంG 
హ�� న`�C, ఒక ²మFt ÃQt. ఒక ²మFt ÃÀ, ఒక వంకర 
Ã�ంG. మ" ఇf>t ఎI8 uల ల�ల UటÄ సంవత±b( ØÝhడQY? �లటం 
¢ . అ�వం� మ�7g�I Õకh కృ� Ì�ణ ¢శ�� jత, ఎం కIట?  
 ఒక "%M( %� Ï�*, మ¥క "%M( %� Ï�* (పల Aవ7��C క�BంG 
జనక మ�bÙZ, జనక bజ"³�. ఎ� 5ధ&ం అ�&ంG అG? అం� ఇf>t 
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ఆయన eOg �ట$ల? అ�*వÞI eOg �టవY? అర�Éంc అంÈ! ఇ¹Ä 
Aవ7��C ఎంత �ప�( క�l�ంG? lßం »ద %� Ï�* ఒక "%M(, 
(ఎÍhcI »ద %� Ï�*) మ¥క %� Ï�* (పల Aవ7��C క�l�ంG. ^I వలÄ? 
l?కృ� Ì�ణ ¢శ��jత. మ"f>t మనం Aవ7��C� ఎI8 సంవత±b� 
eయO8ం�లI మన అâ�యం? అర�Éంc? అం� ఎకhtంG సమస&? అం�, 
అం Í ఈ �వ" paragraph చదవమ�8?. మన దగ·ర ఏ� �ంnలట అ�*వ� 
]త ప�*U$� అం�, 5ధన చ�ష*య సంప789, ఇవ�8 ఇంతZ �ం  
Y¹ÄtZ�8�. అ�� ఒక5" l?CjWZంc�. 5ధన చ�ష*య 
సంప789 �ంnలట. Iరంతbయంi » దగ·ర ఏ�ంnలట సంపద అం�, 
IQ&Iత& వWC �uక�, ఇహãäర� ఫలæగ �bగ�, శYGషటh సంపOC, 
���తS� ఈ ��l 5ధనచ�ష*య�. మన దగ·ర ఏ� �ంn�? మన 
దగ·ర �B�న సంపద� �ం� �భం ¢ . అ�*వ�]త �Z 5Sqనం అ$S� 
అనం�, �Z ���� అం�, అ7భవం(� b$� అనం�, �Z ఆ 5ధన 
చ�ష*యం( ఎడ�గI సంపద �ంn�. ;5<ధ&యన తత>?9, తత>?9 అం�, 
తతSదరèనం అRట�వం� దృ *k ;5<I8 చదవడం. ;స< దృ *k తQSI8 
��WUవడం % . తతS దృ *k ;5<I8 0డగ�§ట�వం� అధ&యనప?9, 
@"�క Aవనం 5B�C, అం� ధర�V అ@రం, అ�ం� Aవనం 5B�C, అంతరంi 
FGHI - ఇ�వం� $2� అంతరంగం FGH %Zంn �ం�ంc? అ�� మ" ఈ 
Yట ఎం Z అ�8?? ఎకhê�, ఎంత ధర�ం ఆ@రంi A��C ��8 అనంత 
సృ *� సంబంPం� న�వం� లవ¢శÉ� µn �రబ_ం( Y�న&ం �ంd 
అవ%శం �ంG %బ�*, cII అంతరంగ FGH అ�8?. IశKల మLM Hల ;ంత 
N�OI, మనW MGH ëంt ల��ల7 క�B �ంn�. IశKలంi �ంn�, ;ంతంi 
�ంn�. ఇf>t ఈ ëం2�( ఏG �ం ? 0డం2 అకhడ ఏ� �ంì? మనం 
ఇf>t ఏ N�O( ��8�? మLM Hల7 IశKలం jయnI� 
eయO8WC�8Y? ;ంతంi �ంచnI� eయO8WC�8Y? (;ంOi 
�ండnI� eయO8WC�8�). ;ంQI8 eయO8WC�8�. మ" 
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ఆయRమం��8?? �ం  IశKలం అ�À కc! అస� ;ంతంi �ండడం 
అRG? అర�Éంc! cI8 ఏì ఒక క�* ¬య&� క�*�CR, అG ;ంతం అ��ంG. 
క�*¬య&Í క�*యÃÀ, ఎప>�Î ;ంతం అవ . అ�� %c? %బ�* IశKల 
మLM H� �ంn�. �న8� µn మÁ� ఎ� �ంn�? క�*¬య&Z క�*� పI 
¢Zంn ;ంతంi �ంn�. క�*¬య&Z క�*uN� µn ;ంతం ¢న�*. �ంíÄ 
�న8�వం� అంతbb�I8 (ప�� ¨¸� ¬�_ మనం ��రణ j5C�.  
 సQ&RSషణ UసV A�WCన8 ఉతCYP%?� - � Aవన ల�îం ఏÉ 
�ంnలట? సQ&RSషణ. సత&ం అ�8 భగవం�t అ�8 ëంÒ ఒకh�. స ·?� 
అ�8, సత&ం అ�8, భగవం�డ�8, పరYత� అ�8, పర
హ�ం అ7, 
హ� అ7 
ఇవ�8 ఒ¬hకh� N�O ïదంi Ï�*Zన8 Ô?Ä. అం� � A�తం �I ¬రZ Y~V. 
ఇక �B�న�వం�� � A�తం( 5PంచవలNన� ఏ» ¢�. jయవలNన� 
ఏ» ¢�. � కరCవ&ం అంð ఏ» ¢ . Íవలం ఇG ఒకh�. అRట�వం� $�� 
ఎవñÀ ��8², $�� ఎవరట? ఈ ò ల��� �న8$రంద"Î క�£ ఒక Ô? 
�ంG ఏ�టం� అG, ఉతCYP%".  
 ఇf>2G మ" »? vPంచ �7Zం��8?. అకhడ »? ఎవ?? అకhడ 
»? ఇf>t óదbô ( ఏం jయv��8రంÈ? అష*వ�]త7 
vPంచ�7Z�8?. అం� »"f>t ఏ N�O( �ంn� అRG »? ��రణ 
jWU$�. అ?[లZ, ఈ ఉతCYP%" అR$d �I� అ?[t. �� �ఖ&ం 
అం2. ఈ ]త ఉప^`ంచ �7Z�8?. అహం%bI8 తcSb 0డబd eపంచ 
సSg$I8, చకhi అర�ం jWZI, 0డం2! ఎకhడ Y¹Ät��8²... 
ఎకh27ం� 0nలట? అంతఃకరణ చ�ష*యం( అహం%రV ఆ@రం. cI 
అవతల? |}త. అం� |}త� అహం%bI� మధ&( ప�*U$లం2. ఇf>t మనం 
ఎకhడ ప�*Z�8�? మనW±� ఇంõ�ల� మధ&( ప�*Z�8�. ఎకhడ 
ప�*U$లట cII? |}త అహం%రంi ¡ద� eOöంబం ఏÑÀ 
eOöంöWCంì, ఆ ¡ద� eOöంôI8 గ7క 7�S Iవ"Cంచగ�BÀ, అf>t 
ఏÉంG? అం�, తcSb 0డబd eపంచf సSgవం. అహం దృ�*î 
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0డబt�న8 eపంచf సSg$న8ంQ తbSత 7�S అంతఃకరణంk 
�మ"èWC�8�. 0WC�8�. ఈ eపంచం అ� �ంG, ఈ eపంచం ఇ��ంG. అ� 
�Z ఎ�వం� దృ * �ం�, అ� �Z ఈ eపంచం కనపt�ంG. %బ�* అహం%ర 
ã�I8 �¤·ట*nI� Y~V ఉప÷గపdG ఇG. అహం%ర 
eOöంô9న�వం� మLMGH �QCల ø�I అPగ�ంచnI�, Ì�I 
అPగ�ం� అహం%ర ã�I8 �¤·ట*nI� eయత8ం j�$ళ�� ఇG 
ఉప÷గం. ఎ�గ? అం�, 0డం2. gవం(, gవంk l"Cంపబd gవ�మయ 
జగదùúమ7 �డ�nలR దృఢసంకల>ంk... ఎ�వం� దృఢ సంకల>ం %$లంÈ? 
ఈ సృ * అంQ gవ�మయ జగ�C. ఈ సత&ం ��N �I ã�I8 �¤·2À, ఎవ? 
¢Zంn Ã�?? 7�S ¢Zంn Ã��. qరతSం - qరతSమం�, Nంహ 
హృదయం. ఎ�వం�G �ంnలంÈ? Nంహహృదయం %$�. ఎం కI అ� 
అ�8??  
 అం� మన� ఉcహరణ ��C?. బయట ఒక %� అ"�ంG అ7Uం2, ఏ� 
వ5C�? అRక %Z� వ5C�. అంÀ� అంÈ? అG ఎవñ� ప�*ంûZ�8b? 
ఈ eపంచం( ఈ సృ *( ఏ జం�� అ�� ప�*ంûZ�8�? %Z� 
అరవడం Yã¢, ఇతర %Z� bవడం µn Yã¢. అ^ ఒక Nంహం 
గ"üం�ంG అ7Uం2,  అf>t ఆ గరüన �నప2నంత రం, ఒకh A� µn అకhడ 
�ండ . %బ�* qరతSం అం� ఆ l?$క&ం అRట�వం� Nంహగరüన తcSb � 
అహం%ర ãలం �BÃ$�. అG qరతSం అం�. ఆ l?$క&ం »^ 
Iలýట*గలi�. ^I8? |}తI. �( �న8�వం� 5þ, l?$%&I8 ఆ��ం� 
పIj��. అర�Éంc అంÈ! అf>d అహం%ర ã�I8 �¤·ట* గ�lQ�. 
%బ�* �I� ఏం %$�? దృఢ సంకల>ం �ంn�. అ�§ qరతSం �ంn�. 0డం2 
qరతSంk ఆఖ" అtl uయvw సQ&RSxలZ e�ణం( ఆఖ" ��* 
ఏ��? I78 ¢Zంn jWUవడం. అ^ ఆఖ" ��*. అ�ం� $�� ఉప÷గం 
ఇG. 5ధక yxzలZ, తతS {|}WలZ Y~V ఇG స"i అర�ం అ��ంG. ఇI8 
ఉతCమ ల��� �న8$రంద"� µn ఇG �ట*�వ" N�OI అంGWCంG. అం� 
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�B�న$�� చ వవ _ అ� అర�ం? అ�ం� $ళ�Z చరమ గY&I8 అంGంj 
5మర�îం ఇం ( �ంG %బ�*, �II అంత ఉతCమంi, అ�ర సత&ంi �� 
g�ం� �Sక"ం�, అ^ A�తంi A�ంû. 
  �uక0nమÜI µn పకhన Ï�*Zం� ఇం ( వ�Kన వ�8 అం ( 
0WZంð �ం� »Z ¨ంటR ���C �ం�ంG. ఏG ఎకhడ �ంì. 0డం2 
�షయ��క( ¡ట*¡ద� ఆత�5þi అంద"( చదవం2 ఎవñ�.. cII 
బ�* ఇం ( ¨ Zcం, అకhtన8�షయV ఇకhడ �uక0nమÜ( µn 
�ం�ంద. %క ÃÀ ఇకhడ ¡ట*¡దట ఎ�CUవడV ఎకhడ ఎ�CZ�8రంÈ? 
ఆత� 5þi అంద"( అRG ఎ�CZ�8?. ఇకh2� వjKప>�� అG ఎకhడ 
ఎ�CZం¹??  �వర(. %బ�* ఆ �ం  �న8దంQ �Z ��N �ం�, ఆత� 
Õకh 5þQSI8 Iర��ంచnI� Ì��ంG. (చదవం2)  
“ఆత� 5þi అంద"( ... మ� పం2��, �|}I, bజ"³ అ�న జనZt తన 
సం^�ల7, సమస&ల7 ఆత� Ixzêన అ�*వÞI �ం  �ం�, ®రKవలNనGi 
�"�WC�8t.” 
భగవ�·త ^Ik ¡ద9ంG? అ?üన ��ద÷గంk ¡ద9ంG. eశ8� ఎవ? 
u;?? అ?ü7t i? eశ8� u;?. ఇకhడ µn eశ8� ఎవ? uWC�8?? 
జనక మ�bÙi? uWC�8?. ఎవ"I? జనకమ�bÙi" Õకh ల��I8 
�fC�8రన8Yట. 0డం2, ఏ��8÷ జనకమ�bÙ i"�. మ� పం2�t, 
�|}I, bజ"³ - అGట అం2. Already జనక మ�bÙi? మ� పం2�t. 
అం� ;5<ధ&యనం అంQµn �"C అ�Ã�ంG. ఇం% ఎ�వం� $?? 
�|}I. Íవలం ;స< |}నం వరµ ఆయన ఆBÃ¢ . $�I IజA�తం( ఆ 
|}�I8 ఆ��ం� అ7స"ం� A�ం�t. తcSb ఏÉంG? �|}I అ�&t. 
ఈ �|}�I8 మÁ� ఏ� j;t? bజ"³i మÁ� ఆ bజ"³ అం� ఏ��?  %బ�* 
ఆయన Íవలం �|}నంk ఆగ¢ . bజ"³ అRంత వరµ వ�Kt. bజ"³ అం�? 
ఏ�� Àn? bజ"³ అI, 
హ�"³ అI Ô?Ä Ït��8?. వ`షz మహ"³ ఒకhd 
మనZ ��Nన�వం�, అం ô�( �న8�వం� 
హ�"³. ఎం కI అ� 
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��>?? eO మ�¾గం( ¿Q ¾గం( ఒక వ`షz మహ"³i? ఎf>Ò 
�ం¹?. సపCమహ"³( వ`షz మహ"³i? ��8? కc ! ��8b? ¢b? 
0డం2. మ" ఆయన ఎf>Ò �ం¹? కc! మ" ఎf>Ò �ంd ఆయన ఎ�గ? 
అం� ఆ %ర& I�తCం అశ	?� అ�న$? మ
� శ	రం ధ"ం� వ5C?. Ì�� 
ఎf>Ò అశ	?¢. అ�* అశ	ర N�O 7ం� మÁ� %ర&�మం అవసరÉనf>t 
%�f సశ	?�i వ5C?.   
 �ంíÄ µn శంకర భగవQ> � l?�i" దగ·రZ ¨Á�?. ఎకh2� 
బద"%వనం అం� 
హ�క�లం బ��� . ¨©� lహ �ం  Iలబ2 �"�ం�?. 
l?�i? (పల �ంద�c�?&� e%శ ¶పం( ��8?. ఇf>t 
సశ	?�? అశ	?�? ఆ lహ( ఏ» ��వ ¢దం2. Yã�i ఏం ¨�l 
¢ . %� lహ అంQ %ంO వంతంi �ంG. ఇf>t l?�i? ఎ� ��8? 
అకhడ. e%శ ¶పంi ��8?. సశ	రంi $"� దరèనం ఇ�K?. ఇ�K 

హ��äలZ gష&ం �;?.  అకhd �ం2 $? 
హ��äల� gష&ం �;?. 
%బ�* gరత^శం ¤ప>తనం ఏ�టం� ఇకhd ���G. అRక మంG 
మ�7g�� అశ	ర పదHOi gరత^శం( ��8?. ఇకhn అకhn అI 
�ప>nI� ఏ» ¢ . �� మంG ÓYల�(Ä ��8?. $? ^శం( అI8 
°¹Ä ��8?. మన పకhన µn అశ	రంi �� మంG ��8?. మ"f>t ఈ 
మ�7g�లంద¶ న2�న�వం� Ö� %బ�* gరత^శం( (fట*డం) 
జI�ంచడV మహcùగ&ం.  అర�Éంc అంÈ! అ�À ఈ సQ&I8 మనం Iత& 
A�తం( మర�Ã�ం. $"k మనZ పI¢Zంn, మన శ	bI8 స"i· 
0WUవడంkR A�తం �BN Ã�ంG. ఎంత�� ఈ |� ý�Ct శ	రం 
Wఖంi �ంc ¢c? అI 0WUవడంkR స"Ã�ంG.  
 %బ�* ఆయన bజ"³ అI ఎం Z ��>ర�& అI అం�, మ" bజ& 
%ర&క��ల( �IB �న8ప>�Î µn ఆయనZ ఏం �2Ã¢ద¹? ఋ తSం. 
�� ఋ ః Z?À %వ&ం. ఏÑ� ఒక %వ&ం ర�ం�� అనం� ఋ తSం 
�ంnలంట. అం� ఆ తపఃశ�C �ంn�. ఆ q శ�C �ంn�. ఆ �|}నం, అనంత సృ *� 
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సంబంPం�న�వం� �|}నం అంQ µn అతI( �న8ప>�Î, అతI ÑనంGన 
Gనచర&( ఎకhn µn, అత7 j� కరCవ&ం jత అత7 eg�తం %Zంn 
ఎవñÀ ��8² అతt bజ"³ అI అర�ం అన8Yట. అ�§ కరC ¢Zంn 
�ంdట�వం� N�O( �న8$"� µn సం^�� అtl��8?. 0డం2. 
ఆయన ఎ�వం� $డట? j� పI Õకh egవం ఆయన »ద ¢ . %రణం 
ఏ�టట? R7 jయడం ¢ . ఆయన NcHంతం ఏ��? bÙi ప"�లన 
jWCన8ప>�Î µn %ర&gరం అంQ IరSÓWCన8ప>�Î µn అం ( ఎకhn 
µn R7 jయడం ¢ . ఎవ? jWC�8? మ"? ఇదంQ సృ *( gగం. 
పరYత�( gగం. %బ�* j�C ఎవ? j��? ఆయR j��. అంÀ కc! 
మధ&( R7 ఎవ"I? RR� eÀ&కంi jWCన8G ఏ» ¢ . R7 eÀ&కంi ¢7. 
�Z ఉI� ఎకhడ �న8G? పరYత�� వరe5దంi �Z ఉI� ¢ . అం� 
ఆయన ఎం ( ఇ�Kt �Z ఉI�? ఆయన యం^ �Z ఉI� �న8G. 
ఎం కI? స?SలZ ఉI� ఆయR అ���8t. R7 ��87 అRట�వం� ఆ 
�I� ఎం ( gగం అ��న8G? పరYత� యం^ gగం అ��న8G. %బ�* 
పరYత�Z ఆ ఉI� ఇవSగ�Bన శ�C �న8G %బ�* ఈ సృ * అంQ Iలబt�ంG. 
పరYత� ఈ సృ *� ఒక� శ�CI ఇ�Kt. ఏ�టట? ఉండడం అRట�వం� శ�C. 
మ" అ�* పరYత� త�? jNన�వం� ఈ అనంత సృ * µn, పరYత� 
ల�ణంkR �Z కనపt�ంG. �Z ఏం కనపtkందం2? పరYత� 
ల�ణంkR కనపt�ంG. %బ�* R7 jWCన8G ఏ» ¢ . RR» jయడం ¢ . 
అRట�వం� అతt అకరC. అకరC�తSgవంk jWCన8�వం� $��, అం� కరCవ&ం 
egవం అతI »ద ¢దన8Yట. $ళ�ంద"� ఏమ�8రంÈ? bజ?³�.  
 అ�ం� ఆయన ëంt ãt eశ8� u;t ఇf>t అకhడ. ఏ� u;t? 
అకhడ ఏì ëంt eశ8� u;t 0డం2. “తన సం^�ల7, సమస&ల7 ఆత� 
Ixzêన అ�*వ� ��ంÊI �ం ం� ®రKవలNనGi �"�WC�8t. 
భగవం�డ�8, సత&మ�8, ఆత� అ�8 ఏ Ô?k £��� �న8G ఒÍ ఒక సత&ం. 
అ^ ఇం�|ల సYనÉన తన Y�క�>త |}నం(, QR �ZhZన8�Ä ^హ 
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మL M Hలk µ2న A�i, Q7 0WC�87 అ7ZR eపంచం( 
వ&వహ"WCన8�Äi మనW±k g�WCన8G, తనk అసం�&కÉన bగ^S�ల7, 
IశKయIశK�ల7, ఆ;Ibశల7 అ7భ��C తనÑన eపంచం( YనNక 
అ7భవం �ం Ú �న8�Äi A�t g�WC�8t. ఈ కరC�తS gవన %రణంi 
తత��తÉన జన�కర� చ�ం( ��WCన8�Äi �మపt��8t. ఈ ôధల( 
�ం2ÃZంn బయటపడnI� తనZ, జగ�CZ సృ * కరC అ�న జగ�శS?2I 
�"�ం�లR U"కk ఏ%�త Ï?l�న8G. ఈ ఏ%�త, ఈ gవ�బలం తన 
ప"N��ల7 అ7µలంi Y"K, సñన Yb·I8 0£ సత&Éన |}�I8 
అంGWCంG. ఏ MGHk Q7i, జగ�Ci, జగ�శS?2i g��C, �మపtÚ 
��WC�8´ అ^ MGHk ఉన8G ఒÍ ఒక సత&మI, అ^ QనI, 
కI£WCన8�వం�G అంQ �మయI ��WUవడంk �Yజన& gవ� చ�ం( 
�మణం సYపC��న8G. అ|}నం న`ం�, |}నం �B�Ã�న8G. O�రం 
Ã�ంG. ÀజW± �B�ంG. |}నø&O IశKలంi, ఏకంi, అGS®యంi, Q7i 
e%`WCన8G Iత&ంi”.  
 ఏమ�8t? ఎ� ��>t? �uక0nమÜ 5bంశం అంQ ëంt 9నÄ( 
�Ô>;b? అకhడ 500 ÔAల( �£>న�వం� �uక0డమÜI, జనకమ�bÙ, 
ఇదంQ ఎవ? �fC�8? ఇG? జనకమ�bÙi? �M��8t. ఏమI 
�M��8t? మనW±, MGH అ�Äన�వం� తనZ QR 5Ø�t ఎ¹Ä అ�À 
అ�Äంì, అ¹Ä మLM Hలjత క�>ంచబ2న�వం�, ఎవర�&? A�t. ఈ 
మనW± MGH వలÄR 7�S A�డవ���. ఈ A�డ� అవnI� �Z e@నÉన 
సమస& ఏ�టట? R7 f¹*7 అR బలÉన�వం� |}నం �( �ంc ¢c 
ఇf>t? »? f¹*b? fట*¢c? f¹*7. Ï"ib? Ïరగ¢c? Ï"i�. 
మÁ� న`5Cb? న`ంచb? న`5C�. ఈ �Yక�>త |}నం అన8Yట ఇG. R7 
f¹*7, R7 Ï"i7, R7 ÃQ7 అRట�వం�G ఏÑÀ �న8ì, ఈ జన� 
చ�ం, కర� చ�ం ఈ ëంt చ�� µn ఎం ( సృ{ంచబt��8యట? ఈ 
మLM Hల కల>న(R సృ{ంచబt��8యట.  
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 అం వలÄ ఏÉÃ��? �� u¦, �� 0WCన8�వం� జగ�C u¦. ఈ 
జగ�CZ ఈశS?t µn ��8t. ఇం¬క2I µn Ï¹*t. ఏÉందంÈ? 
�l·? అ�&?. ఉన8 ఒÍ ఒకht జగ�C, A�t, ఈశS?t. జగ� AuశSర 
�ంO క�BంG. ఇం ( ¡ద� �ంO ఏ�� అస�? అం�, ఈశS?2కం� 
Q7 uరI, ఈశS?2కం� A�t u¦నI తలంf కలగటV ¡ద� �ంO. ఆ 
�ంO దృ *k సృ *I 0�t. అప>t ఏమ�&ంG? అG ఇంU �కh 
అ�Ã�ంG. అర�Éంc అం2? %బ�* ఈశS?2 కం� Q7 u? అRట�వం� 
�ంOI క7క �¤·�*నటÄ�À ఏÉంG? ఈ జగ�C, ఆ A�t ఈ ëంÒ 
ఎB"Ã��� ఒÍ5". ఎB"Ã� ఏ� �B�Ã�ంG? ఈశS?t 
�B�Ã�t. %బ�* �� Iత&ం A�ంjటf>t, ఈ జగ� AuశSర �ంO(, ఏ 
�ంO దృ *7ం� మనం 0WC�8�? మనం eO Iర�య�, eO ఆ(చన 
j�టf>t, జగ� దృ�*î 0WC�8Y? ఈశSర దృ *k 0WC�8Y? A�2 
దృ *k 0WC�8Y? ఈ ãt దృx*� మన( ��8�? ¢$? ఈశSర 
దృ *k Iర�యం j;మం2. అf>t ఏద�8 ఒకh� �ప>ం2 0c_ం, అ� eWCతం 
jWCన8�వం�, కరC�తSgవంk jWCన8�వం�� ఏÑÀ ��8÷, Ì�( ఈ 
ãt ��8� ¢$? ��8� కc!  
 ఉcహరణ 0c_�. ��యక చ�O j�� వc_? ��&�. ��&� 
అంÈ? ఎం Z j��? jయకÃÀ ఇf>t వ�Kన నష*ం ఏ�టట? ఎf>ê� 
ఇ� అ7Z�8b? అ7U¢ i. Ïద_$�� jయమ�8?, j;? అంÀ. 
e`8ంûZR �@నం మన దగ·ర ¢ . ఎం Z j�� అస�? అI e`8�C �Z 
N�రతSం వ�Kంc? ఏ N�రతSం ¢Zంn l2 �i jWZంðÃÀ వ�Kంc? 
ఇంత%లం ఎI8 ��యక చ�O� jN �ం¹?? Øకh¢ i. ¡న8 ఈ మ�& 
»రంQ µn jNనG ఏ��? వరల�  తం µn j�N �ం¹?. ఎం Z? 
ఇవ�8 µn ఎకh2 7ం� ¡దల���? AuశSర ïదం jత. ఈశS?t u¦, 
A�t u¦ అR gవం jత, ఈశSర N�OI R7 �ంc� అంÀ�? %c? మ" ఆ 
సlణ భ�Ck�, ఈ ఈశSర ఆbధన అR ఒÍ ఒకh �~ం �ందన8Yట. అంÀ� 



అ�ా� వక� 	
త 12 of 27 

 

%c? �u ఈశS?డ� అI ��WUవడమR e@న ల�îంk j�C ఇI8 5?Ä 
jయవలNన పI �ంc? ఈ పదHOi jయవలNన పI �ంc? ఇf>t ఏ పదHO( 
jWC�8�? జగ�C దృ�*î, A�2 దృ�*î, �ంOగత దృ *k ô�2i �న8f>t, 
7�S అవiహన jWU¢క Ã�నf>t 7�S ఎ� ��8!, I78 7�S అర�ం 
jWZRంత ��� అf>t ¢  �Z. %బ�* �Z ôల&ం( � Ïద_$�� ఇ� 
��>?. �I8 అర�ం jWUవడం Uసం ��>?. I78 7�S ��WUవడం Uసం 
��>?. %� 7�S వృcHప&ం వ�K� µn ఎ� jWC�8�? %బ�* ఇf>t 
jయవలNన పదHO u?i �ంG. ఎ� �ందట? R7 ఈశS?2I అR N�O( 
�ంn� 7�S. A�t, జగ�C "లBÃ� R7 ఈశS?డ7 అR N�O( 
Iల��ం�, అf>t I78 ఏ� �2�Ï�*ంG? అం�, కరC�తSం I78 �2� Ï�*ంG. 
�� ఈశS?2i �ండనంత వరµ, I78 � కరC�తSం �2�Ïట* . కరC�తSం అR 
gవన �Z �న8ంత వరµ �� fట*క తf> . జనన మరణ చ�ల( �Zh¬నక 
తప> . అర�Éంc? అI స>ష*ంi �M��8t. 0డం2 అకhడ �M��8n 
¢c? కరC�తS gవం jత, జనన మరణ చ�ం( �ZhZ�8�. ఇf>t 7�S ఏం 
j�లట? ఈశS?2� జననమర�� ��8�? ఎం కI ¢�? ^IÎ కరC %  
%బ�*. R7I అ7భ�ంచడం ¢  %బ�*. అ�� %c? అI ఎ� Iర�యం j;� 
మ"? ఎ� ��W �Z? అం� ^$ల�(Ä ఒక ��హం Ï¹*వం2. ఆ ��హం 
^I#� ôధ&త వÓWCంc? ఏమ�8 �Sక"ం�ంc? Ã� ఏమ�8 
Ibక"ం�ంc? �Sక"ంచ$ ¢ , Ibక"ంచ$ ¢ . %బ�* అ�వం� 
5þతSgవం, అచల gవంk కదలన�వం� పదHO( ఒక �@�I8 మనం 
ఏb>� jWU$�. అ�À cI 7ం� ఏ ల��I8 IశKల మLM H� క�B 
�ంn(, 5ంతం క�B�ంn( AuశSర ఐక& eO�దన( A�t, ఈశS?t 
ఇద_¶ �ంn� వc_? %� �న8^ ఈశS?t అ�నf>t ఐక&ం �ం^$? 
ఎవ?? ��8� అస�? ¢� అI అం��8�. %� ఆచ"ంjటf>t 
Y~ం...¢ . NcHంతంi ఒf>Z�8ం %�, ఆచరణ( అ� ¢�. అ� 
¢కÃవడ� jత, �uక &న&త ఏర>2, �� ఈశS?2కం� âన8ం అR gవన jత 
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జగ� �మ( ప2Ã��8�. %బ�* జగ� �మ Ã$� అం�, �� జగ�C 'f 
¨©À అG Ã . ఏం j��? ఈశSర ల��ల7 ��WZR eయత8ం j�C, 
ఈశSర ల��లk A��C, �uకం క�B �న8టÄ�À, ఆ A�Q7భవం cSb R7 
ఈశS?2I అR Iర�యం N�రపt�ంG. ఆ ల��లk A�ంj ¬�_, R7 
ఈశS?డI అR gవం N�రప2, అf>t ఏÉంG? gవ egవం jత 
ఏర>2న�వం�, ఈ జగ� �మ, ఆ A�t ఇద_¶ ఒÍ 5" "లBÃ��8?. 
ఒÍ5" "లBÃ$లట. అం� అర�ం ఏ��? A�t �ం2, జగ� �ంO 
"లBÃ$లం� 5ధ&ం % . A�t �న8ంత %లం, జగ� �ంO �ండక తప> . 
%బ�* ఏం j�లట? ఈ ëంÒ ఒÍ5" ¢Zంn j��. మనం ఇప>� వరµ 
ఆbధన j�టf>t అ�ం� పదHO( j;Y? jయడం ¢ i. 7�S A�2iR 
�ం��8�, ఆ జగ�C( ("Íట�వం� ఉతCమÉన�వం� వWC�ల�8 
ఈశSbbధనZ �I÷Bం�7 అం��8�. ఇf>t ఈ వWC�ల( ఏం 
గమIం��? ఈశS?2R గమIం�$? గమIంచ¢ . వWC�ల7 
వWC��iR 0;�. æగ& వWC�i 0;�. Ì�I òi ఎ� 0;�? 
A�2� ఈ eపంచం అంQ ఎ� కనప2ంద¹? æగ&వWC�i కనప2ంG. అం� 
అ7భ�ంచnI� తBన వWC�i కనపtkంG A�2�. �Z ఏ� అP%రం 
�ంG? �ంc? �� సృ *ం�$? �� Ã ం�$? �� ^I#� %రణY? 
% కc! ఈశS?t %రణంi అనంత సృ * సృ{ంచబ2ంG. ఆయన కరCi ఈ 
%ర&ం, ఈ సృ *%ర&ం IరSÓంచబtkంG. మధ&( �Z ఏం అP%రం �ందI, 
ఈ %5C ఈ 1000 గ|� �G, ఈ 200 గ|� �G, ఈ 6 గ|� �G �వ"� 
స�;నం( స�లం µn మనం reservation అన8Yట. �ం^ reservation 
jWUకÃÀ స�;నం( స�లం µn ¢ . మ" ఇf>t మనం ఎకh2 c% 
వjK;�? అం� జగ� �ంO, ఇ� bవnI� %రణం ఏ��? అం�, జగ� 
�ంO. ఈ ఆ? జత� ��, అG అనంత సృ *( gగం %c?  
 య2దమ�� £క� complaint ఏమI j;?? �|}పన j;?. 
ఏంటం�? » £లÄ$t Y ఇళ�Z వ�K, ఆ�ల Õకh డలI, V� �� 
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£ంtUక �ం^ వG�Ï�*WC�8t. cI వలÄ Y ఇంíÄ £లÄలZ �� �ండటం 
¢ . Y Uడ� i"� ఆ²గ&ం స"i ¢కÃవడం jత, ఆ�Z f�*న�వం� Y 
మనవ2� �� ఆ�డ ఇవS¢I ప"N�O( �న8ం వలÄ, ఈ ఆ��� పt��8ం. 
» £లÄ$t వ�K ఆ డ7 �2�Ïట*డం వలÄ �� ¢Zంn Ã���. %బ�* 
Y £లÄ� ఇబ5ంG పt��8?. » £లÄ$t ఇబ5ంG Ït��8t. కృx�t 
ఏమ�8t? ఆ� Õకh స�న&ం ¡ద� అP%రం ఎవ"�? (డ�) 7�S ఏం 
jWC�8�? అG కనపd�*i క�*5C�. అర�Éంc అంÈ? ఆ త�Ä� ఈ öడ� 
కనపdట�*i క�*;�. ��'న $డన8Yట. క�*N ఆ త�Ä ఆ £లÄ$2I 
Ã ం�లR దృ * వలÄ అG �� ఇWCంG. ఆ öడ�7 ®��. ఇంక అG �� 
ఇవS . ఇf>t మనం u¦ u¦i అ7Z�8ం. ఎ�6� స¦ మనZ �� 
®WUవడం అల$� అ�Ã�ంG. �ష� � Ï�* %I ఎ�6� ®WUవûK. 
ఆ రకÉన� వం� 7రణ వjKట�వం� ఇం8�7Ä ఇ�K µn మనం �� 
®WC�8�. అం� Yన�t ఎ¹Ä అ�À �V� Gగ|"Ã��8´ 
��WUవడం Uసం �M��8?. ఆ �� ¾గం(, ఆ %లం( కృx�t jNంG 
సబ9. ఈ �� %లం( మనం ఏం jWC�8�? ఇప>t డలk మనZ పI¢ . 
డ� అస� ¡ద� సంవత±రం (ప¢ చIÃ��8�. ఎప>�కf>t ఏ� 
అవసర× $�I Y~V �ంచడం, �B�న$�I �స"üంచడం. అం� �"C 
$&�bత�కంi Y"Ã�ంG. మ"f>t మన�8 ఏ� అర�ం 
jWUమం��8?? అస� సృ *(R �Z ఏ» gగం ¢ద�&. ఆ 5��( 
Y¹Ät��8?.   
 7�S సృ *( ఒ%:క అంశ�. ఆ పరYత�( ఒ%:క అంశ�. అ�À 
పరYత�( అంశi �ండడం, ¢కÃÀ పరYత�(R ¢Zంn Ãవడం. 7�S 
¢Zంn Ã�� ఎకhడ ¢Zంn Ã��? అ�* పరYత�యం^ ¢Zంn 
Ã�� మÁ�. ఒక uళ ��87 అ�8వ7U, ఎకht�8�? ఆ పరYత�యం^ 
��8�. ¢Zంn - అం ( µn 0డం2. ¢క + ఉండడం. ఇf>t ఎకhడ 
ఉ�8రంÈ? ¢R ¢t. ¢Zంn Ã�t. ¢క �ంn Ã�t. ఇకhడ µn 
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�M��8�. అం� ఎf>Ò �ంd$t ఒకt ��8t. $2(R %�f 
�ండడం, %�f ¢కÃవడం అR ëంÒ µn జ?lÚ ��8�. అర�Éంc? 
ఇప>t �ంd పరVశS?t ఎf>Ò ��8t. $2( ఏ� జ?l�ందట? 
%�f జగ�C వ�KంG, ¬ంత%లం �ంG, తbSత ¢ . ఆ జగ�C( gగంi 
AవbF� అ�8 వ�K��. ఇ�µn ¬ంత%లం ��8�. త?$త ¬ంత%లం 
¢�. మర� ¬ంత%లం త?$త మÁ� ఉత>న8ం అ�Q�. %ల egవం jత, 
ఉత>న8ం అ�&ంG ఈ సృ *. మరల అ^ %లం( ¬ంత %లం అw&టప>�� 
¢Zంn Ã�ంG. మ" ఎf>Ò �ంd $t ��8n ¢n? $t ఎf>Ò 
��8t. $2� ఏ ïదÉ� �ంc? ఏ Y?> అ�� �ంc? (¢ ). మ" 
��f>t ఎవ"»ద అ�À ఆ@రప2 సృ *ంచబt��8!, ఎవ"»ద ఆ@రప2 
� ప"�మం అంQ జ?lÚ �ంì, ఎవ"( �� ల�ం� Ã��8!, అ�* 
సbS@?2I ��WZR eయత8ం, సbS@?2 Õకh ల��¢ �Z ��8�? 
¢$? అI ��రణ jWU$�±న అగత&ం �ంc ¢c? �ంG కc! మ" మనం 
A�తం( ఇప>� వరµ ఒక �< ఏ��, అర' ఏ�� గOం�ంc? గOంచ¢c?  
ఇf>t ఏ N�O� వ�Kం? %��, j��, ¨78 Iలప¢I N�O� వ�K�. వ�KY 
¢c? ఈ పదHOI ఎf>ê� l"Cం�Y? l"Cంచక Ãవడం వలÄ ఏÉంG నష*ం? 
5Ø f?l వØ మన ûð* మనV �t అ�ÄZI ఆ �t (R ఆ�రం లâ�C 
OI, ఆ ఆ�రంk సంతృ£C �ంG, అకhd ఆ �t (R మర� శ	bI8 �2� 
Ï�*WC�8�. %బ�* ఇ�ం� మL M Hలjత క�>ంచబ2న�వం� జగ� 
AuశSర �ంO అRట�వం� cంíÄ �ZhUవ _. ఇ� ëంÒ � మL M Hల 
Õకh క�>Q�. య�ర� దృ *k 0�C, ఎf>Ò �న8$t ఎf>Ò ��8t. 
మధ&( వ�KÃw�, వWCన8G, Ã�న8G. అర�Éంc అంÈ?  
 అచల NcHంతం µn ఇ^i �M�న8G, ఎf>Ò �న8G చ�*వØ అ�§ 
కదలక �న8G. మధ&( వ�KÃw ఎ=క ¬ంత %లం �న8G, త?$త 
¬ంత%లం తbSత ¢Zంn Ã�ంG. ఈ అనంత �శSã µn అ^. అం ( 
gగV 7�S µn. మ" ఇf>t మనం %దనగలY? %దన¢కÃ��8ం కc! 
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ఈ Öమండలం »ద 7�S ఒకh2u� న�2�? ఇ�ం� Öమండ�� అనంత 
సృ *( ఎI8 ��8�? �Z �Z Øకh ��య . ��య  %బ�* ¢  అనవ�K?  
అన¢�i. ఈశS?t ఒకhd �?&n? అI e`8WC�8t. అం� ఏమ�8?? అI8 
న�ä� �?&t¢. మ" అI8 న�ä� �?&t¢ అ�నf>t మన కళ�Z 
కనబt�న8 న�ä¢ ఎI8 ��8�? ØకhÏట* ¢I అI8 ��8�. మ" ఇన8 
ØకhÏట*¢నన8$�� >ర Z�ంô� ��8�? ¢$? �Z ఎ� ��W? 
ఎం కIట? ఈ Öమండలం »ద �న8�వం� cంíÄR, �Z ప"�తÉన 
|}నం �ంG. అంÀ� %c? 84 ల�ల AవbF� ఈ Ö� »ద �ం�, 
Öమండలం »ద మనZ ఎI8 AవbF� ��W? మనం ��WZR eయత8ం 
j;Y? ¢ i. lÏ>t Yన�� �లంÈ, మన తicలÎ$ మన W�ల�. 
అంÀ� %c? ఒక పG మంG ���× మ� అ�À A�తం ¡తCం »ద. ఆ 10 
మంGk మన A�తం �BNÃ�ంG. మ"f>t మన� ఏం ôi ��W? 
ఇf>t మనం ఎవ"k ÃÆ పt��8�? సరSÙ}t, స¦SశS?t, సరS కరC, సరS 
æకC, సరS హరC, ఏ %లం($ చ�ంచన�వం� $t, ఎలÄf>Ò �న8�వం� 
$t, అ�* ఈశS?Ik మన ÃÆ అన8Yట. ఇf>t మనV� అం��8�? 
ఈశS?t ¢t అI �ప>గల$ ఎవర�8? ఎ�? అకh2c% వjK;మన8Yట 
మనం. ఎం కI? �ం� �Z ఏ�టంÈ e÷జనం? అం� e÷జనం దృ�*î 
Iర��ంjట�వం� పదHO(� మనం Y"Ã��. కరC�తS�, æకC�తS� 
వలన ఏ� జ"BనG అం�, e÷జన� దృ�*î Iర��ంచడ�.  
 ఇ�Ä �ంc ¢c? �ంG. ఎ� �fC�8�? cI వలÄ �Z e÷జన� 
�ంG%బ�*. e÷జన� ¢కÃÀ �Ýం Z cI సంగO? అం��8$ ¢c? 
%బ�* జగ� �ంO అం� ఏ�ట�&? అం�, ఫ�త� దృ�*î Iర��ంచడV 
జగ� �ంO. జగ� �ంO అం� ఏ��? ఫ�త� దృ�*î Iర��ంచడV జగ� 
�ంO. ఫ�త� అం� ఇf>t ఎకhడ �ంG? %రణ N�O( �ంc? ¢ . %ర& 
N�O( µn �ట*�వ" gగం. %బ�* జనన మర�లjత �� ôPంచబt��8�. 
ఈ ఫ�తం దృ�*î Iర��ంjట�వం� ల�ణం �( �న8ంత వరµ, �� జనన 
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మర�ల jత ôPంచబడక తప> . ఈ జగ� �ంO �డ$� అనం�, Aవజగ�C� 
ëంÒ �2�Ï�*నf>t Y~V 5ధ&��ంG. %బ�* Ì� ãలÉన�వం� 
ఈశS?2I ఆ��ం�, R7 ఈశS?2I అR gవం( క7క �� �ం2నటÄ�À, 
ఏÉందం� � Aవజగ� �ం�� ëంÒ ఒÍ5" �2�Ï�*;�. అf>t ఈశSర 
%ర&ం( %రణం ఎవ?? ఈశS?t. ఈ సృ *� %రణంi ఈశS?t ��8t. ఈ 
సృ * అంQ %ర&ంi క7క g�ం�నటÄ�À, ఈ %ర&ం ¡తC� %రణం »ద 
ఆ@రప2 �న8G %బ�*, ఆ %రణV R7i 7�S ఎf>êÀ Iర��ంûZI 
A�5C!, అf>t �( ఆ ఈశSర ల��¢ Iలబ2 �ం¹�. జగ�CZ 
సంబంPం�న ల��� %�, A�2� సంబంPం�న ల��� %� ¢Zంn 
Ã���. అI �uక0nమÜ Iర�యం jNంG. అంÀ� %c?  
 ఈ �uక0nమÜ �ట*�వ" gగం 0డం2. ఆ @ంద అ� చదవం2. 
“��తS IAధ�, ఆQ�7భవ ఉప^శ�, `x&I vధ�7భవ�, ఉప^శ� 
Õకh ఉపసం�ర�, అP�*న I¶పణ�” ఈ సృ *� అP�*న� ఎవ?? 
ఈశS?t. ఆ I¶పణ�. “సYP I¶పణ�” - అG. �� ఈశS?డ� అI 
g�ం�నf>t ఏ N�O( ��8�? �Z ఈFS2� ïదం ¢దం2. ఈశS?t 
అP�*న�i ఈ సృ * �న8దం2. మ�*k త�? jయబ2న�వం� ఏ �~ 
అ�� స¦, cంíÄ ఏ ల�ణం �ంn�? మ�* ల�ణV �ంn�. ఈశSర 
I"�తÉన�వం� సృ * అంQ ఏ ల�ణంk �ంG? ఈశSర ల�ణంk �న8G. %బ�* 
R7 ఎవర7? R7 ఈశS?t7. అG అP�*న Iర�య�( Iలబ2 
��8వ7Uం2, అf>t ఏÉంG? అ^న�& ‘సYP’ అం�. (కరC, æకC ¢t) అ^ 
సYP సమ+q అం�. కరC jత %I, æకC jత %I eg�తం %న�వం� N�O( 
�ండడV సYP. 5ధరణంi మనZ సYP అం� ఏమI ôi ��W? 
చIÃ��క Öగరùం( �O Ïట*డం %�, అర�Éంc అంÈ? ¢దం� Aవ 
Dతన&ం క�B�ం2, �� ఒక ��హ� వØ %�� j�� క�*ZI µ²Kవడం 
iI. అర�Éంc అంÈ! క�� ãWZI @&నం j�C అ� µ¥KI �న8�వం� 
��హV సYP అం� మన� 5ధన( ��WCంG. %� ఇకhడ �uక0nమÜ( 
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ఏ� Iర�యం ��>?? �� ఈశS?t అR N�O( �ండడV. ఆ ఉండడం అRG 
ఎ� �ంnలట? ఈశS?2i �ంnలట. �� ఈశS?2i సరS%ల, 
సbSవస�ల($ ఉన8టÄ�À అ^ సYP. అర�Éంc అంÈ!  
 “'bగ& I¶పణ�” అG. ఇf>t ఎవ"� I¶పణ? ఇf>t 'bగ&ం 
ఎవ"I 0N R?KUవలట? ఎవêÀ సరS%ల, సbSవస�ల( ఈశS?2i ��8´, 
$2 A�తం అంQ ఏ� ప?ûZI �ం�ందట? 'bగ&V �ం�ంG. అం� 
ఏంటట 'bగ&మం�? bగ^S� ల jత ôPంచబడZంn �ండడం. అ^ 
'bగ&ం. ఔ� %c? bగ^S� ల jత ôPంచబడZంn �ండడం అం�? 
(AవతSం ¢Zంn �ండడం) శ	రV R7i �న8f>t ఈ జగ�CZ సంబంPం�న 
$�( ¬I8 వWC�ల7 ��i g�ం�, ఆ ¬I8 వWC�� కనపడక ÃÀ, అ�§ 
¬ంత%లI� � శ	రం µn ¢Zంn Ã�ంG క7క ¡ద� bగ^S�� 
^I»ద ��8�? � »దR ��8�. � శ	రం »^ ��8�. ¬ంత%లం 
అ�À ఈ శ	రం కనపడ^× అన8  ఃఖం jత ఈ తic అంత. ఇf>t � శ	రం 
కనపడక ÃÀ వ�Kన ¤ప> Y?> ఏ��? సృ *(. ఏమ�8 �ంc? ¬ంత%లం 
ఈ శ	రం కనప2ందం2, ¬ంత%లం �ందం2, త?$త ¬ంత%�I� ఈ శ	రం 
¢Zంn Ã�ందం2. ఇf>t వ�Kన ¤ప> Y?> ఏ�టట సృ *(? ఏ» ¢ i. 
ఒక Zండ త�ñందం2. ¬ంత%లం ఉప÷Bంచబ2ందం2. తbSత 
పగ¢;వం2. ఏం Àn వ�KంG మ�*(. ఏమ�8 Àn వ�Kంc మ�*(? మ" 
�Ýం Z �ంత? R7 Ã��87 అం¹� ఎం కI? eO$t 
ఏమం��8డం2? R7 Ã��8�? � �ణం Ã�ంc? ëం2�( ఏG కëF*? 
� �ణం ÃkంG ²G అం��8$? R7 Ã��87 అం��8$? అకhడ 
µn కరÍ* �M��8�. 7�S Ã� ఎప>��. ÃÀ ఏం Ã�ంG. v2 �ణం 
వ�KంG, ÃkంG. ¬ంత �f ఈ ఘటం( ¬�*Zందం2. అంÀ�? ¬ంత%లం 
త?$త ఘటం పB�ంG. ఆ �ణం Ã�ంG. అంÀకc ! ÃÀ ఇf>t ఏÉందట? 
ఇf>t ఏమ�8 అ�&ంc? Ï7Y?> ఏÉ� వ�Kంc? సృ * ఏమ�8 fనః 
సృ * మÁ� మ� eళయం ఏమ�8 వ�Kంc? ఏ» b¢ i. ఇf>t �  ఃఖం 
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ఏ��? ఇf>t �  ఃఖం ఎం Z? 0డం2. ఈ దృ *k మనం  ఃIంj 
అం;ల7 0డం2 ఇf>t. అస� Iజంi  ఃIంచవలNన అం;¢� ఇవ�8? 
Y ఆయన ¢వంiR �Z నమ5hరం Ïట*¢ . ¢c Y అô5� ¨¸�టf>t 
�Z ¹¹ �ప>¢ . Y మనవt ఆ �hJ ఆí ఎÍhటf>t K �ప>¢ . ఏ�� 
�  ః�I� %రణం? అర��ంc?  
 %�f ఒక Zండ త�ñంG, %�f ఉప÷Bంచ బ2ంG, %�f పగల 
uయబ2ంG అంÀ! అంÀ�? అG µn సృ * ధర�ం. సృ * Iయమం e%రం 
జ"BÃÚ �న8G. ఎం కI? 84 ల�ల AవbFల ^హ�� అu. మ"f>t 
�Z ఏ�� వ�KంG నష*ం? ఏ� నష*ం b¢ . �Z �న8 ���Àట� �B�న 
AవbFలZ ¢�. ఇG 7�S అర�ం jWZI �ంn�. అర�ం jWZ�8�. � శ	రం 
Ã�ందం2. ఇf>t ఏÉంG? ఏమ�8 అ�&ంc? eYదం ఏమ�8 వ�Kంc? 
ఏ» b¢ i అR దృ *k �� � A�QI8 0t. ఈ దృ *k 0�C, శ	రంk 
j� అI8 ప7L ఎ� కనపn��? ఏమ�8 eÀ&కత �ంc? ఈ శ	bI� ôi 
Öష�� ధ"ం�వం2. ఆ Öషణ�� ధ"ం��. ఏ�టట ఇf>t అ�À? 
ఏమ�8 Ï"Bంc ��వ? 0డం2 మన$�� అంQ µn7, చకhi ప�* Mర 
క�*ZI, ò7ం� @ందZ అలంక"ంûZI ఎవñ� వ�Kర7Uం2 
ఏమం��8�? ఓÇ ! మ�లN�i �ంG. అం� ఇf>t ఏం j;�? అకhడ 
µn ఏం j;� �f>? అం� � eÀ&కత అంQ µn, A�2� ఈశSర ల��I8 
ఆ�GంచడV � eÀ&కత. అంÀ� ఇం% ఏమ�8 �ంc? ఇf>t �� ఎవ"I 
0WC�8�? ఆ శ	bI8 0డడం ¢ . ఆ ఆభర�I8 0డడం ¢ . అతI( ఆ 
Àø egవం. అవ�8 ధ"ంచడం jత, ఒక $తనÉన ÀజW± వ�KంG అతI(. ఆ 
Àø egవం jత, ఆ ÀజW± ఈశSర ల�ణం. ఆ ÀజW±I l"CంచiR 7�S 
ఏమ�8�? ఆ�! భగవం�డ¢Ä ఏం వ�KడంÈ? మ" అf>t ఆయన( ఆ %�d 
ల�ణం ఏÑÀ �ంì, ఆ దరèనం ఇjK ల�ణం ఏÑÀ �ంì, ఆ ÀజW± jత 
eg�తÉ, �� ఆ ఈశSర ల��I8 l"Cం�, అ^ eÀ&కంi �M��8�. అంÀ� 
%c?   
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 �Z ఆప¦ష� j;రం2 nక*? i?. ఇf>t ఏమం��8� 7�S? I78 
ఆ¾@� Ï�* U;n? Uయ¢c? ఎంత  ఃఖం వjKట�* j;డంÈ? %� 
ఆయన7 ఏమం��8�? ^�డ¢Ä %�n� అం��8$? ¢c? మ"f>t 
%�2ంG ఎవ?? ఆ %�డడమR ఈశSర ల�ణం. ఈ Wô5b� i? %�2ంG. 
అర�ÉంG? అతI( �న8 ఆ Gవ&తSం ఏ�టట? ర�ణ ôధ&త. ఆ %�d ల�ణం 
�న8^ అG ఈశSర ల�ణం. ఇf>t �� సమసC A�ల( ^II అRS WC�8�? ఈ 
ఈశSర ల��R8. అర�Éంc అంÈ! త�ÄI Ñవంi g�ంû. ఎం Z g�ం��? 
ఈశSర ల�ణం. �Z ఆ@రం. � Ãషక కరC. �� ఏ» jWU¢I %లం( �Z 
ఆ@రంi �న8G %బ�*. ఆ ఆ@రంi �ండడVన�& ఈశSర ల�ణం. l?�7 
Ñవంi g�ంû. తంOI Ñవంi g�ంû. మన gరత ^శం( Ñవం %IG ఏG? 
ఒక� �ప>ం2. ��*, fట* అ�8! %� �� కనప2À �ణం ®5C?, fట*(� ¨©� 
�� Ã5C? ఎం కI? అ|}నం. u¦ ఏ» ¢దం2. ఇf>t fట*I 
¬�WC�8$? ��7 ¬�WC�8$? అకhడ µn ̂ హ�ంÀ. ఎం కI? fట* 
ఇ^ కc! ఇకhడ ఎ¹Ä అ�À శ	ర gవంk 0WC�8!, అకhడ µn అ^ 0f. 
అర�Éంc అం2? ^$ల�I� �టÄ �జ j5Cరం2, ఎం Z? gగవkతC�� 
నడ�న c" %బ�*, ఆ c" ¨ంబ2 $" Õకh ప�~ gవన, ఆ ప�~త �Z 
అM5�ందI. దృ * అంQ ^I »ద Ï¹*�? ఆ(�ంచం2. R7 గమI�C 
�ం¹7, ̂ I Uసం Ï¹*?? ఏ� jWC�8ం? ఇf>డ �టÄ �జ jయమ�8రం2, 
ఎం Uసం jయమ�8?? ఎంద² మ�7g�� Ñవదరèనం Uసం వ�Kన 
సందbù� అRకం �ం¹� %బ�* ఆ మ�7g�t న2�న�వం� ఆ 
�ంతం( $" Õకh egవం ఆ సృ * »ద, ఆ పంచÖQల »ద �ం�ంG 
%బ�*, ఆ ప�~ gవం �( eu`ం�, �� ఈశSర ల��I8 �ం^ అవ%శం �ంG. 
అRcI Uసం Ïట*మ�8?. ఇf>t మనV� j;�? Y అô5� ôi 
చ �U$�, Y అô5� ôi చ �U$� అంð పWf bWC�8�. 
అర�Éంc అంÈ!  
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 %బ�* జగ�CIంn Iం2 �న8�వం� ఈశSరQSI8 l"Cంj eయత8V �� 
f�*ంG ¡ద� Ãwవరµ jWCన8�వం� ఒÍ ఒక పI. ఇf>t మనమందరం 
అRకÉన ప7� j;మI అ7Zం��8Y? ¢c? అ7Zం��8Y ¢c? 
ఎం కI? ఎవñ� f�*ంG ¡ద� ఇప>� వరµ ఏం j;రంÈ? 7�S 
jNన�వం� eÀ&%ల�8 �MQ�. అం� %ª ¨Á�నం2, bVశSరం ¨Á�నం2. 
¢కÃÀ ఆ మ�7g�2 దగ·రZ ¨Á�నం2, ఈ మ�7g�2 దగ·రZ 
¨Á�నం2. ఇG ఆ �ఠం R?KZ�87, ఈ �ఠం R?KZ�87. ఇu�? మనం 
�Ô>G A�తం ¡తCం »ద? అ� % . Ã� ఏం ��C�? ఇG ఆ 66 ర%� 
O�8నం2. ఈ 26 ర%� 0;నం2. ఇ� ��C�. ఇంÀ� %c? ఈ eÀ&కత� 
అ�8 ఏ�టట? అ� ఈశSర �ÖOi 0Nనf>t ఏÉÃ�ంG? 
ఈశS?2యం  ల�ం��. ఈ జగ�CI ఈశSర �ÖOi గ7క �� 
0�నటÄ�À, అకhడంQ ఏ� కనప2ందంట ఇf>t? అRకతSం కనపడ¢ . 
ఏకతS ల�ణÉన�వం� ఈశS?d కనపn �t. జగ�C అంQ ఈశS?d 
అ�నప>t �� u¦ �ంd అవ%శం �ంc? A�2i u?i �ంd అవ%శం 
�ంc �Z? �Z eÀ&కÉన ఉI� �ంd అవ%శం �న8c? ¢ i. ఎం కI? 
ఆ జగ�C( gగV కc! 7�S µn. %బ�* �� µn ఎవ?? ఈశS?డu అR 
Iర�యం jWUమం��8?. అదం2, అP�*న Iర�యమం�. సYP అం�, 
అర�Éంc అం2 ఇప>t? �uక 0nమÜ �వ" giల�8 ఇ�ం� Iర��I8 
�M��8�. అంÀ� %c?  
 “@&నIP, ఆత� దృ *, eపంచ ôధ, ఆత��ంQ �@న�, దృశ&� Õకh 
ఉÔ�, ఆత�|}న ఫల�, Aవ7�కC ల�ణ�” ఇ� A�ంj$t ఎవరట? 
Aవ7�ZCt. అం� A�ం� �ంd, Aవgవం 7ం� �ZCêన$t. �ZCt 
ఇf>t ^ంíÄ7ం� �ZCt అ�&t? జగ�C, A�t అR ëం2ం� 7ం� 
�ZCt అ�Ã� ఈశS?2i �న8$t. జగ�CI ఈశS?2i 0WC�8t. 
తన7 Q7 µn ఈశS?IiR g�WC�8t. $t Aవ7�ZCt.  
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 “�రబH ��ర�, ��తS IAధ�, ఆQ�7భ!ప^శ�, `x&I 
v@7భవ�, ఉప^శ� Õకh ఉపసం�ర�, `x&I సం�ర�, � 
l?^�I పర
హ� ��ర�” ఇ�గ అ�*వ�]తZ సంబంPం�న�వం� 
అం;ల7 అI8ం�� µn, �uక0nమÜk 9	Ù uWU$�. uWZం� 
ఇం ( �5Cరంi �ప>బ2 �న8G. ఒ¬hకh అం;I8 �5Cరంi ��>?. ఇకhడ 
ఏం j;? $�I? సంþQCక"ంj;రన8Yట. అర�Éంc అంÈ! %రణం ఏ��? 
IQ&Iత& వWC �uక�, ఆQ��త� �uక�, సదసGSuక�, %ర&%రణ �uక�, 
దృF దృశ& �uక� �Z R7 ఈశS?డ7 అRట�వం� �%C7భవం, ఆ ×�ం 
ఈ అ�  పదH�ల( �uకంk �Z 5ధ&ం అ��ంG. అI ucంతం అంQ 
µn ఈ అ�  �u%¢ కనపtÚ �ం¹�. ఎకhడ 0N� µn. �థ�క 
N�O( IQ&Iత& వWC �uక�. ఎGB�క ఆQ��త� �uక�, ఆ త?$త స� 
అస� సదసGSuక�, ఆ త?$త %ర&%రణ �uక�, ఆ త?$త దృF దృశ& 
�uక�. %బ�* »? ^IR� స¦ ఈ అ�  �u%లI �2�Ïట*Zంn 
0డగ�§ట�వం� A�QI8 క�B�ంn�. �� �ఖ&ం అం2. ��యడం u?, 
A�ంచడం u?. A�ంచడం( ఈ అ�Gం�I మనం �I÷BWC�8Y ¢c? 
అRG 0WU$� ఎప>�కf>t. ఎf>Sf>êÀ �� �ంíÄ 7ం� బయటZ 
వjK5C!, అf>డf>t �Z మÁ� ãt అ�ÃQ�.  
 ఈ అ�  �u%ల Õకh egవ� ఏ�టం�, ఈ ã2ం�I 
క�ÔWCంG. Âf� ¡QCI8 క�Ô5Cయం2. అÀ ఆ �uక� అం� అర��. Âf� 
ఏకÂతÉ ఒక�i �ం2Ã�ంG. ãti �2Ã  ఇక. ఈ �uకం (7ం� 
బయటZ వ�Kవ7Uం2, మÁ� ãt అ�Ã�ంG. అం ( ¡ద� ãt 
ఏ�టం�, జగ� AuశS?¢ ¡ద� ~యం. అర�Éంc అంÈ! ఆ జగ�C మÁ� ఎ¹Ä 
ఏర>2ంద�&? మÁ� ãt l��, ãt అవస��, ãt శ	b� ఇ� 
ãt ãt ãt �f>Zంð ÃÀ, అవ�8 అu. కర� ~యం, ఫల ~యం 
అర�Éంc అంÈ! మనం కర�7 ఆచ"WC�8Y? ¢c? ఎ� ఆచ"WC�8�? 
ఒకh5" ఆ(�ంచం2. మనం ఏమం��8�? A�లంత �రôH75రం 
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�ండవలNం^. అR� �రబH Iర�యం? అస� �ంc? అస� �ంc? అI eశ8 
uWUమ�8t. �రబHం అం� ఏ��? fర + ఆరబH�. e అం� �రS�. 
ఆరబH� అప>�7ం� ఆరంâం� �ం2 �Z లâం�ంG. 7uS �ûKZ�8$? 
�ûKU¢c? �ûKUకÃÀ ఎ� ��8� మ" 7�S ఇ�? ఇ�§ ఎం Z 
��8�? మ²�i ఎం Z ¢�? అంÀ� %c? మన û�*eకhల ఇంతమంG 
A�� ��8రం2. eO ఒకht ఎవ2� $t ఏమ7Zం��8t? R7 eÀ&కం. 
�Z �న8 A�తం ఇం¬క2� ¢ . �Z �న8 సమస&� ఇం¬క2� ¢�. �Zన8 
ప"N��� ఇం¬క2� ¢�. ఈ ప"N��� �Z గ7క �ం� 7�S µn ఇ�R 
�ం¹�. ఇ� ఉ�* $దన అన8Yట. ఎవñ� ఒకuళ ఏÑ� �ప>v�? 
అ7Uం2, మన దగ·ర ¤ప>సY@న� ఒక� �ం�ంG. ఏ��? �Zన8 
ప"N��� �Z �ం�, 7�S µn ఇ�R �ం¹�. అం� ఏ��? ఇంక 7�S 
�Ô>G �నదలûU¢  అన8Yట. l? ఉప^శంk ఆయనZ పI¢ . 
5ధరణంi ఎవñ� మ¥క"� ఏం �ప>T7Zం¹రం2? $tన8 ప"N�O 
7ం� బయటZ వjK Yb·I8 అRSషణ( gగంi Y¹ÄtZం¹?. అంÀ� 
%c? I|I�. %� మనం �నదలûU¢ద7Uం2? అf>t ఏం ��Cం? అంQ 
�న8 త?$త అ�� ఈ Yట అం¹t. ¬ం�ం సతSlణం( �ం�, అ^ 
రølణం( �ం�, ఏం �నt. ¡దíÄR ఇవ�8 �Z ��W%�, �Zన8 
ప"N��� �Z �ం�, 7�Sµn ఇ�§ �ం¹�. అర�Éంc అంÈ!  
 త×lణ సంప78t అస� �నR �నt. ఇ� మనం ��8Y? ¢c? ఇ� 
అంQ ఎం Z ��8� మ" ఇ�గ? 0డం2. అం�, � దగ·ర ఏ� ��8యట 
అస�? ఆ ఖర�ఫ�� � దగ·ర ఏ� ��8�? అI ��రణ jN 0�C, శ	రం 
�ంc ¢c? �ణం �ంc ¢c? మనW±? అG µn �ంG. ఈ ã2ం�I ఇG 
కర�ఫలం jత �Z లâం�ంG అI �Z Iర�యం %$� అనం�, ఎ� 
�ప÷Bం��? ఇG ����. ఇf>t మనం ఎ� �ప÷BWC�8�? అG 
కర�ఫ�తంi g�ం� ఉప÷Bంచడం ¢ . ఆ ãd 7�Si 
�ప÷BWC�8�. శ	రV R7, �ణV R7, మన�± R7i 
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ఉప÷BంjWC�8�. అం వలÄ ఏÉÃ�ంG? ఇG కర�ఫలం అRట�వం� 
�uక� అకhడ పIjయడం ¢ . %బ�* ఈ ã2ం�k తపW± j� పదHO(, 
5OSకÉన పదHO( క7క �� Ì�I ఉప÷Bం�నటÄ�À, �Z ఒక W�రణ 
��WCంG. ఏ�టG? అం�, ఈ ãt కర�ఫల��. అI ��WCంG. ఏం 
jయnI� వ�K�? ఈ ãt అస�? ఇ� eO ఒకh Yన�2� ��8� 
¢$? ఏం jయnI� వ�K� ఇ�? (కర�ఫలం అ7భ�ంచnI� వ�K�) 
ఏ�¹ కర�ఫలం? ధర�, అర�, %మ ఫల ~యం. ఈ శ	రం �ణం మనW± అ� కర� 
jయnI� వ�K�యట, పI��Ä. అ� ãt పI��Ä. ఎవ" వలÄ వ�K��? 
కర� egవం jత వ�K�� అం��8ం. j�C ఏ�టట ఫ�తం b$� వc_? 
ఏ�¹ ఫ�తం? ధర�ం, అర�ం, %మం. ఈ ãd ఫల ~యం. �ల·వÑన ×�ం 
దృ�*î ఈ ధb�ర� %Yల7 న2£À, ఈ శ	ర �ణ మనW±� ఏం ��&�? తపW± 
j��. ఈ ã2ం�k తపW± j�C, ఆ తపW± ఏÉ �ంnలట? ధb�ర� %Yల7 
×�ం దృ�*î ఆచ"ంచడV తపW± అం�. %బ�* � IజA�తం( �� 
A�ంjటf>t ధర�ం e%రం A�ం��? అర�ం e%రం A�ం��? %మం 
e%రం A�ం��? అం� ఈ ã2ం�I ×�ం దృ�*î A�ం�నటÄ�À, ఈ శ	ర 
�ణ మనW±ల7 త£ంపUN Ì�� ఆ@ర ÖతÉన� వం� కర�బంధం 7ం� 
�� బయట పడవûK. ఇ^ �య� ��C అం�. అర�Éంc అం2?  
 మర� ఈ శ	ర �ణ మనW±� కర� egవం jత త�రవSZంn �ంd 
పదHO(� 7�S Y?> �ందవûK. ఈ కర�బంధం ¢IG అI దృఢపt�ంG �Z. 
�� మంG ఏమ7Zం¹రం� �ZCt అం� ఏ�� మన అâ�యం(?  అం� 
ఇత�త�ంi �ప>¢రం2. “కర�బంధ �	వం ��ం ��� శ�రం� �ండడ� 

���డం�”. Aవ7�ZC అం� అర�ం ఏ�టం�? కర�బంధం వలన �Z ఏ� 
క�B��? శ	రం, �ణం, మనW±. $�I ఆచ"�C ఏ� క�B��? ధర� అర� 
%Y�. Ì� వలన �Z బంధ ~యం, మÁ� �Z ãt బం@� క�B��. 
ఏ�టG? జగ� AuశSర �ంOk µ2న�వం� బంధ ~యం ఏర>2ంG. మ" ఈ 
కర� ~యం, ఆ ఫల ~యం, ఆ బంధ ~యం ÌటI8ం�( µn, eపంచం( ఎవñ� 
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ఏం �M��8? అం UసమI?  ఃఖ�Vతం. � A�తం అంQ ఏ��? 
 ఃఖ�Vతం. అ(క బంధం. Íవల Wఖã ¢ . Íవల  ఃఖ� ¢ . 
అం��8Y ¢c? %బ�* ఏ రకంi ఇదంQ పtlÔక అం� మన 
మLM Hల( అ�ÄZÃ�ందన8Yట. ఈ అ�ÄZÃ�న cI(7ం� 
తతS|}నమR దృ *k 0డడం ¡ద� Ï�*.  
 ఏ�� తతS|}నం? అం�, అస� ఈ ¤డ$, లZ అంQ ఆ@రం 
ఎవరం2? ఇవ�8 తమంత QV పIjWC�8�? మ¥క ఆ@రంk 
పIjWC�8�? అస� ఇవ�8 ఉ�8� ¢$? ఉ�8� అం��8$? ఎవ" 
ఆ@రంk ��8�? (ఈశS?t) అR c% ¨��. ఆ@ర, ఆ�య �మరè ��& 
¡ట*¡దట. ఈ ¤డవZ అంత�� ఆ@రం ఏG? ఆ�యVG? ఏG ఆ@రంi 
�ంG? ఏG ఆ@రప2 �న8G? అR cII 7�S �మరè j�C, 7�S �M�న8 శ	ర 
�ణ మనW±� ఈ ధb�ర� %Y� ఆ ×�� ఈ తపW±� ఏ! రకర%� 
�M��8� కc! జగ� Aవ ఈశS?� అ�, అG అ�, ఇG అ�. ఆ eÀ&కత�, ఈ 
�Uh� ^వత�, ఈ  Q�, ఆ జ��, ఈ త��, ఈ 5ధన�, ఈ 
�ష�7భ$� ఇవ�87 ఇంÀi A�తం అం�. ఎంత Øకh uN� ఇంÀ� 
%c? శబ_ స>రè ¶ప రస గం@� అR  ఐ  ఇంõయ �ష�ల అ7భ$� 
A�తం అంQ ఇంÀ�?  ఈ ఐ  %Zంn ఇంÍమ�8 ��8�? ఇంÍ» ¢�. 
ఇదంQ 7�S �ంd jWC�8$? 7�S ¢Zంn jWC�8$? R7 ��87 
అRట�ంవం� ఆ@రÖత N�O »ద ఇదంQ ఒకcI»ద ఒక� అ�ÄZ�8�. 
R7 అన8$t ఎవ² ��రణ ��& ¡ట*¡దట. ఈ R7 ��87 అం��8d, 
ఈ �ండడం అRG ఏం�? R7 ఏ��? ëంd కc!  ¡ద� N�O( ��8�. 
అర�Éంc అంÈ? %బ�* ‘R7 ఉ�87’ ఈ �థ�క N�O »^ ఇవ�8 
అ�ÄZ�8�. %బ�* ఎకhడ ��రణ jయమం�ంG అ�*వ�]త? ¡ద� 
��>t. |}త అహం%రం. ¡ద� eOöంబం అహం%రం. ఈశS?t ¡ద� 
eOöంబం A�t. ఈశS?2� ¡ద� eOöంబం ఎవ?? A�t. ఇG అRకం 
అ�À ఏÉంG? జగ�C అ�&ంG. అర�Éంc అం2? ¡ద� eOöంబ 5�నం(R 
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�II �మరè jNనటÄ�ÀR �� �II N�రంi Iలýట*గ�lQ�. ఇf>t మనం 
ఎకhడ �మరè jWC�8మట? 5ంతం ఫ�త ¶పం( వjKNన త?$త, ఫ�త 
egవం( �ం2 ��రణ jWC�8�. అRకతSం( µn % . అRకQSI8 
æB�C æగ ఫలÉన�వం� ఫ�ల( ��"WC�8�. ఎకhడ ��రణ j�ట 
అస�f>t? %రణ eOöంబం. %రణంi ఈశS?t ��8t. అ�* %రణ 
eOöంబం eథమ eOöంబం అ�న�వం� Aవ5�నం( ��రణ jయమ�8t. 
%� ఎకhడ ��రణ jWC�8�? ఈ A�t అRకంi �న8� వం� జగ�C7 
æB�C అ7భ��C, అ7భ�ం� ఫ�Qల( gi� అ�న�వం� 
Wఖ ఃఖ�Vతం( ��రణ jWC�8�. ఎంతరం జ"BÃ��? 
అం వలÄ �Z ఈశSర ల�ణంk I"�ంచబ2న�వం� ఈ సృ *( ఈశS?t 
కనబడడం ¢ . అర�Éంc అంÈ! 
 Zండ ¬నnI� ¨Á�రం2 »?, 5ధరణంi. 0డం2 Zండ ¬R$ళ�7 
గమI�C, »Z ఏం కనపtÚ �ం�ంG? Zండ ¬�* 05Cb ¢c? ఎం Z? 
ఓ�c? గ�*c? ��WUవnI�. ఎం Z �Z అG? cI వలÄ ఏ�� 
e÷జన�? అం� మనW± ^ంíÄ O?lkంG? Already అకhడ Zండ( ��� 
Ã;$? �య&¢ . Zండ( ��� Ã;రటంÈ? Ãయ¢ . (పల 
అ7భవ|}నం( �ంG. Zండ( ��� Ãయడం, అG %"Ãవడం అR 
అ7భవ|}నం (పల �ంG. ఇf>t ^Ik 9	Ù uWC�8�, ఈ వరCYనం( 
Zండ verification I? ఆ �రS%లf |}నం( verify jWC�8�. అంÀ� %c? 
ఇf>t %ర&ం, Zండ( ��� ÃయడమR %ర&ం జ"Bంc? జరగ¢c? 
జ"Bంc? జరగ¢c? అం� %రణ N�O( జ"BÃ�న8G. వWCతః %ర&ంi 
జ"Bంc అం� జరగ¢ . అర�Éంc అంÈ? %బ�* మన$�� ఏం ��>?? 
�$హ Iర�యం j;ం, అం� �$హం అ�Ã�న�* Ã అ�8? అంÀ. 
మనV� అం��8�. Ï©� Ï¹Z� అ��క i�, �$హం అవS¢  
అం��8�. ²X మనZ complaint ఎవ"k? ఆయన అ7�i ¢t, ఈయన 
అ7�i ¢t అంQ µn, అస� అ7�i ఎం Z �ంn�? eపంచం( 
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ఒక"� ఒక? అ7�i ఎం Z �ంn�? �� ఈశS?2� అ7�i ��8$? 
7�S eశ8 uWU ¡ట*¡దట. �Z ఆ@రం ఎవ?? ఈశS?t అం2. � A�తం 
¡తCం »ద ఎf>ê� ఈశS?2� అ7�i ��8$? �u, అస� � ఉI�(R తY 
వ&O¦కంi ��8�. ఈ A�t అR$t ఎ� ��8t? ఈశS?2� వ&O¦క 
eOöంబంi ��8t. ఎం కI? 7�S అద_ం( 0WU! ఎ� ��8�? � 
eOöంబం �Z వ&O¦కంi �ంG. %బ�* సృ * ధర�ం �రంభం(R 7�S ఎ� 
��8�? � ఉI� (R �� ఎ� ��8�? ఈశSర ల��లk సYనంi 
�ండవలNన�వం� $2� ఏమ�&�? వ&O¦కంi eOöంబం. అం వలÄ 
వ&O¦కV సృ * ధర�É �న8G. %� ఏం ¨�Z��8�? A�తం ¡తCం »ద? 
తic అంQ ఇf>t ఎకhడ వ�KంG? అస� �ంd^ వ&O¦కత�b ôT అI 
��WZ�8వ7Uం2, అf>t ఇంక అ7µలం l"ం� ఏం ¨�ZQ�? ఈ 
అ7µలతల7 �"K వ&O¦కతల7 �"K తic పd బ �, 7�S అస� ^II 
అRS ం�లట? 7�S ^I»ద ఆ@రప2 ��8! ఆ ఈశS?2I అRS ంj 
eయత8ం( �ంt. అf>t ఈ వ&O¦కత� అ�8 ఏÉÃ���? ¢�i 
అf>t. ఎం వలÄ ¢Zంn Ã��? ఇవ�8 ఆ ఈశS?2(R క�NÃ���. 
� అ7µలత� »ద �న8 అÔ�µn అf>t ఏÉÃ�ంG? అG µn 
¢Zంn Ã�ంG. ఇప>� వరµ �Z అ7µలÉన� అRS ంచడV 
స"Ã�ంG A�తం అంQ. ఎవ² ఒక² ఇద_² అ7µలంi కనప2k 
$ళ�kR× మం�i Y¹Än�, �B�న 98 వ&O¦కంi ��8? %బ�* 
$ళ�k �డ�i Y¹Än�. ఇf>t ఇవ�8 ఎం ( క�NÃ��� ఒకh5"i? 
ఆ ఈశSరల�ణం( క�NÃ���. అర�Éంc అం2? %బ�* IజA�తం( 
మనం f�*ంG ¡ద� ÃwవరZ, A�Qంత� వరZ ఒక పR jWC�8�. 
ఏ�టG అం� అనంత సృ *( ఈశSbRSషణ ఒకh� jWC�8�. [ ôô !  
 
 

[File no: MIC-2010-08-29_03h35m59s.mp3 over] 
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File: 3 [�ర�న:  ఓం 
��నందం    ఓం �ర�మదః �ర��దం    ఓం సహ�వవ�] 
 
[చదవం�! ����  � �!"#� �$%&� �ణ(న" ) *ల! underline 
345)6. 8క:; ఎక=డ�" ?45)6. @ అవస?�" బC%, @ పFG�H� బC%, 
శJK� బC%. చదవం�!] 
 “MNజన* PQనంR STత�Vం WంXనYZ[ \]�# ^_ం`న \)త� 
ఏb; ]ంc, అd ఆత�. అd సత*ం. తతfPQనం స�యంR hi# �లబ�, తన 
సfయం j*H#, ఆనందం#, kవలం# ]ం� ]ం$న"X.” 
ఆ mం[ ) *n _oFంచం�. ఆ topic tu ఏ�C అసn? “ఆత� hi#... 
అందFw...” ఇపZCవరy !]f ఎz ]�"]? వ*{%వరk ]�"]. |w 
]న"$వంC వ*{% శ}ర �ణ మన4� ~X�ల& hi# N�� ]�"]. ఇYZ[ 
|& ఈ అ�*యం Tf? ఏం దF�ంప�� �యత"ం 34K�"u? అం�, |w ]న" 
hi�, అందFw y� ]న"X. ఇపZC వరy ఎz ఒYZ&ం$�"]? అం�, 
�u]#u W�Zu  బC% ఒYZ&ం$�"]. |& hf!భవం 8�. ]ంT? 
ఈ�డw ]న" hi ఎz ]ంX? దF�ంచ8�. |& ఆ శJK 8�.  రణం ఏ�C? 
|& �# �6GంX ఏ�ట�*? అ� అం�, | శ}రం, | �ణం, | మన4�, | ~X�. 
ఇంతవరk �n4. ఎ�C వ*JK �క= �ణమ�~��ల�, అం�w ]న"$వంC 
4��n, �u��n, N6�*�" �ద�త�, ఈ mం[ అవ#హన 34&ం� తపZ, 
అక=డ ]న"$వంC hiSf�" !]f �ర��ంచ8].  బC% |w అ��, )Fw 
అ�న ]న"$వంC �థ�క ధ?�ల�, �థ�క�న$వంC c�ల� (ం� 
_వF4K�"u.  
 మనందFJ వ*{%# ]న"$వంCX ఏ�C? అం�, ఒక mం[ ) *లw 
W�Zu. ఏం W�Zu? చదవం�! “MNజన* PQనంR” - అం� మనJYZ[ PQనం 
]ంT? 8T? ]ంX.  | d� ఆ�రం# వ` న PQనం ]ంX అం�, Mమ! 
ఆ�రం# 34&� వ` న$వంC PQన� ]ంX  |, ఏ�8�?  య¡ర�PQనం 
8�. అం� ]న"X ]న"$¢# ]న" PQనం 8�. వ4K �శ య PQనం 
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అం£రన"Nట T��. ఈ వ4K�శ యPQనం అం� ఏ�టం�, ఉన"X ఉన"$¢# 
�6యడం. MNజన*PQనం అం� ఏ�C? 8�X ]న"$¢# కనపడటం Mమ. Mమ 
అం� ఏ�టం�? 8�X ఉన"$¢# కనపడటం. ¥ంH అం� ఏ�C? ఉన"X 
8న$¢# కనపడటం. ఈ mం[ అవల¦�n ~X�J ]�"�. ఇ_ d�J 
]�"యం�? ~X�J ]�"యన"Nట. ఏ�C? Mమ, ¥ంH. Mమ అం� 
ఏ�టం�, 8�X ]న"$¢# కనపడటం. ¥ంH అం� ఉన"X 8న$¢# కనపడటం. 
mం§ సమస*8. !]f Mమ! ¨రం 3�z? ¥ంH� ¨రం 3�z? అ� 
సమస* ఎ�K&న"YZ[ మ�~��ల �క= సంఘరªణw అ|" ¥ం�8 ]ం£�. 
మ�~��ల సంఘరªణw అ|" ¥ం�8 ]ం£�. ~X�J «న Mమ ]ంX. ~X�J 
«న Mమ ]ంX. ~X�J మన4�J మధ*w ¥ం�n ]�"�. అం� అర�ం ఏ�C? 
ఉTహరణ ¬T(.   గడపJ ప4Y ?�K �భం. ?యక:;? (అ�భం) 
ఎవu W�Zu? (ఎవ± WపZ8�, T�� బC% అర�ం 34&�"() అం� ¥ంH 
అం� ఏ�టం�, _oరణR ప�8&ం�², అ^*సంw అల)$ప�న T��, 
ఒకT�� �ర�యం# ³fకFం`, మ´క T�� �ర�యం 3యటం ¥ంH. T�J 
_oరణR ప�8�. ఎం�&? ఏ�C? ఇX సత*N? �త*N? అ�త*N? 
µనవల¢ ఏ�C �¶జనం? |& µ� వల¢ ఏ� వ4KంX? ఈ PQనంR ప�8� ఏ@ 
T�J.  | ఏ(ంX? అ^*సం. అర��ంT అం·? అ^*సం 3�4K�"]  బC%, 
అX |& సత*�. అర��ంT? ఆ అ^*సబలం 3త !]f ఎ�"ంC¸; సత*ం# 
ఒYZ&�"¹, అం� _oరణ 8�, kవలం అ^*సం N�� ]న"X. _ºక( 8�. 
kవలం అ^*సం N�� ]న"X. )C� !]f సత*ం# ఒYZ&�"]. 
ఆచFం34K�"]. ఆ ఆచరణw² |& PQనం ల»¼KంX.  | అX ఎ$వంC PQనం 
అ�]న"X? అం�, మ´క T�� µ�R :6 ¬�K, |కX భ��" క6½4KంX. 
అం� అర�ం ఏ�టట?  
 HuపH �¾మ� ¿&=&�"రం·! ఫz� జనవFw వhKన� 
¿&=&�"[.  ర�ంత?ల వలన �ళÂ8�. ఏ�ంX ఇYZ[ అ�;? |w 
భయం �రంభ�ంX. ఎం�& ¿&=&�"] |] అసn? PQ� దగ�ర& �ÃK, 
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d�� �Ä"4K�"[? ఈ భ��J  రణం ఏ�C? !]f అ!&న"YZ[ HuపH 
�ళÂ8క:వడం. ఎం�& అ!&�"]? ²! ¿&=&�"!  బC%. ఎం�& 
¿&=&�"]? ఒక ఫ6S�" 5?!  బC%. ఆ ఫ6తం 8క:; |& ఏ �Nదం 
వ` ంX? �& T� వల¢ �ఃఖం ]ంX  బC%, ఆ �ఃఖం :)ల� అ!&�"!. 
ఏc, అక=డ _షయం ఏb�!  _షయం వల¢ |& �ఃఖం వ` ంT? �ఃఖ� 
_షయం# ]ంT? ఈ mం�Cw ఏX సత*ం? �& �# ఆÇగ*ం# ]ం� ²! 
Èండ& వhKన� అ!&�"నం�. ఎపZCÉ� ]ం£) |] ఆÇగ*ం#? Ê[ 
ఎపZCË ఆÇగ*ం# ]ండ[, )ÌపZCJ Íట కట%[.  బC% ఇz ¿&=&�"? 
ఎవÎ�? ¿&=5వడం 8�. N అ�Ï�J �ÐÂ అ�; ÈతK దంప�ల! 
Ñ4&� Èండ& వhK!. ఎవF \_తం @ద ఎవu ¿&=&�"u? ¬డం�. 
ఆÒ _)హం ఆÒ క?�!భవ ఫలం. అం;�  T? T�@ద !]f ఏం 3Ó]? 
|& ఏ@ అÔ ర( 8�.  | �రfం అ^*సం ]ంX. అ^*స బలం 3త ఏం 
3Ó]? ఆచF4K�"] కT! ÈంతమంX ¿&=&ం� అX సత*�న$¢#, | 
ఎÕకw ]న")F దగ�ర PQ��" సంÖ×ంo]#. |& 8�. ఒకØÂ ఎవÇ 
¿&=&�"u. ఆ ప� అ�*ంX. T�² �NÙకం# ³fకFంo]. _oరణ 
3య8�. ఆచFం3Ó]. ఏ�ంX ఇYZ[? అX ఆచరణw ఏc ఒక అడÚంJ 
వ` ంX. ఆ అడÚంJ ఫ6తం, _oరణ 8&ం� అ^*సంwJ Xగడం 3త, |& అX 
భ��" క6½4KంX. ఏ ఆచరణ వలన అ�; |& భయం కn�Rంc అదంS 
¥ంH�. అ� �ర�యం 3యమ�"u. ఏX ఆచF�K�, ఏX ఆచFంచక:;� |& 
భయం కn��ంX. అX ఆచFం`� ఆ భయ� ]ం$ంX. అX 
ఆచFంచక:�� y� భయ� ]ం$ంX. mం�CJ result భయ�. 
ఎం�క�ట? _oరణ 8�  బC%. ఉTహరణ W�K! ¬డం�.  
 ���మం 3�K ఆÇగ*ం ��ప[�ంX. ఇX అందFË �6Gన 
సత*��? ఇYZ[ అంద± ఆచF4K�"u y�. ���మం ఉdశ*ం ºÜ 
]న"పZCË y�, సÜ ఆ  �Y �½6న _షయం అంS, « _షయం అంS �క=& 
�C%� ���మం 3యడం Tf? శ}రం ఆÇగ*ం# ]ం$ంX. మF ఇYZ[ 
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�H ఒక=± ���మం W�*6 అం�, T� _షయం �n45)6 అం� 
ఎవF దగ�ర& �¾Â6? ఆ _ద* �6Gన)F దగ�ర& �ÐÂ, ���మం అం� 
ఏ�C? T�� ఎ£¢ నడ�6? ఎ£¢ �nY5)6? ఎక=డ �nY5)6? 
ఎంత�Y �nY5)6? ఏం 3�6? ఏం 3�K ఏ� అ]�ంX? ఇX ¿తKం 
సమÖం# �n4&� 3�6. అం;�  T? ఎz 34K�"u? (ÝÊw ¬G 
3hKu) ఆయన Ý_w ÞÔßK ]ం£u. మన)ØÂ ఇక=డ 3�ßK ]ం£u. 
ఏà�ంX? (సతá6తం ?�) �!" దృ{%w �$%&�  �# WYKంX అక=డ. 
(అ]!). �పంoన"ంS దృ{%w �$%&� ఇz 3�6, అz 3�6. అక=డ 
ఎవÇ ÈంతమంX 3ßK ]ం£u. W�K ]ం£u. h�రణం# సF:వã . 
È�" అh�రణ పFG��n తäHK;, అYZ[ ఏం 3�6? |& �ంట² ఏం 
క6½ంX? ÈంతమంXJ ఆ �ణ�మం 3�టYZ[ åం� ఇక=డ 
ప$%&ం$ంX. ఠç మంè ప�%4KంX ఇక=డ. అX _డవ� ఇక. ఇ£¢ ప$%&న"X, 
ఇ£¢ ]ం�:�ందం�. )[ ఎ�" HపZn పడ�వfం� అX :�.  రణం ఇd 
నన"Nట. అం� T�� _�éంã5వడం y� �6�6. అం� కట%డం ఎz 
�6�w, _�éంచడం y� �6�6. �HTంê¢ë ఈ mం§ 
]ం£యన"Nట.  బC% మన)ØÂ W~Su ¬డం�, అ»మ!*�J 
పద�ì*హంwJ �ళÂడం N�� �n4, బయట& ?వడం �6య� అ�. మనX 
అంS అd íడ� అన"Nట. ఎవF5 అuî!�J కృï�[ ఏం W~��"[? 
పద�ì*��" _వF4K�"[. ఈయ²ం 3Ó[? త6¢ గరðంw ]ం� ఊఁ... 
È£%డట. È�%�K వ3 GంT? `వFJ మరణ రణంw y� ఏ�ంX? ఎక=డ |& 
అPQనం ]ంc, ఆ అPQన� | మరణ  రణం# మలచబ�ంX. అd ^రతంw 
]న" åపZ రహస*ం. |& ఎక=Ìక=ó; ఆ �ర�PQనం �FK అవf8c, అX |& 
మరణ రణం అ]�న"X. అర��ంT అం·! అ� �±éhKడన"Nట. ఆ 
మ�^రత ôద�ంw పద�ì*హం oz hu¢ ప!"Su.  |, అuî![ 8� 
ºళ ప�"[. అర��ంT అం·! అuî![ ]న"ంత లం పద�ì*హం õXంచ 
బ[ö² ]న"X.  
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 మనw y� పద�ì*హం ]ంT? 8T? (]ంX) ఎక=[ంX? షట=మzn. 
Íz�రం, hfÔ�÷నం అవ|" పద�ì*�8. ఒÈ=క=Ý ఒ5= పద�ì*హం అX. 
మధ*w ]న"$వంC, ఆ 4ïN"�� అ²ట$వంC Íల ß�ం ఏb; ]ంc, 
అd Tంê¢ వ3 , :� Nర�ం. �క=& :; ఇక మøÂ ఇం�wJ ?]. ఆ పక=& 
:&ం�, ఆ 4ïN"��w² నడపగల#6. నడపగ6½; !]f T�" 
õXంã&� �ళÂగn�S]. అర��ంT అం·! �ళÂటం N�� �nసం·! అం� 
ఇYZ[ ఏ�ంX? అం� బయట& �ÐÂ, ఆ ద¾ల @ద ప�3G, ఆ క?�!భవం 
ùందటం వరy N�� ప�3G,  ఆ క?�!భవం ùందడం N�� �n4. 
T�" _�éంã5వడం y� �6�6 కT!  మF ఎ£¢ �n4KంX?  బC% మన6" 
అందF� ఉdÄ*ం3 ఆ ��n అక=డ �ºశ�C% W�Zu. అర��ంT అం·! అక=డ 
జF½న ôద�ం ఒక సంఘటన. ఆ సంఘటన! ఆ�రం 34&�, కర��, భJK�, 
¶#�", PQ��" అ²క N?�లw, అ²క సంh=రబzn ]న"$వంC 
hధ&ల& అర�మ�*ట$¢ WపZ��J ఆ మ�^రత కథ! అz W�Zu.  బC% 
¶గ దృ{% క6½న)�kí మ�^రతôద�ం అంS ఇz కనప[�ంX. µ�² 
PQన దృ{%R ¬�K, ఆత� _oరణ ఏం W~Rంద�* అం�, | హృత=మలం ఒక=� 
కమలమ�*! | హృదయమ²X ఏ h�నం అ�; ]న"c, అX ఒక=� పద�ం. అd 
అష%దళ పద�ం. |& �½6నవ|" 8]. �½6నవ|" MNజ�త(n. �½6నవ|" 
MNజ�త(n, ¥ంHజన*(n  ]. అ_ MNజ�త(n అం� 
ఎక=[�"� అ_? ~X�J «!�"�. అర��ంT అం·! ¥ంH జన*(n అం� 
మ�~��ల మధ*w ]�"�. ఈ సత*ం �# �6�6. శ}రంR, �ణంR 
ఆచFం`నYZ[ మరణభ��", �ణభ��" కnగ��వ|" ¥ం�8. T� 
result ఏ(ం$ందం£? ¥ంHJ ఫ6తం భయం. భయపడటం #�, భయ�ట%టం 
 �.  ఈ mం�Cw ఏc ఒకC 3hK]. 3GనYZ[ |& T� �!క ]న"  రణం 
ఏ�టం� ¥ంH. éల¢6" భయ�£%z? éల¢ల& భయప�z? mం�Cw ఏX 
3�6? éల¢6" భయ�£%z? éల¢ల& భయం ]ం�z? ¬డం�. అం� !]f 
భయ�ట%&ం�² )�J భయం ]ం�6. ]ం$ంT? ¬డం� �ద (big) 
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Question. మనమందరం త6¢దంýల� కT! ఇం5 stage y� T£( కT! 
T£N? ఇYZ[ ఈ �శ"& సN�నం WపZం� �జ\_తంw. (భయం 
²uZSం). éల¢6" భయ�£%z? éల¢లJ మనం భయప�z? éల¢ల& భయం 
]ం�z? ఈ Í�ంCw ఏX correct? (éల¢లk భయం ]ం�z) éల¢లk 
భయం]ం�z? éల¢లJ మనం భయప�z? &దరT! éల¢ల& మనం 
భయపడడం &దరT! మన6" భయ��% éల¢n 8?? (ఉ�"రం·!) అX దం�. 
²! ఎం�& WYK�"నం�, �త*\_తంw ఆచరణ T  ?)6 మనం. ఈ 
ºTంS�" ఎక=�T  ;)6? !]f Ç� \_ం3 \_తం దగ�రk ;)6 µ��. 
��K² !]f ఏం W�*w �n4KంX. ఇంత& (ం�N£¢[&న"X ఏ�C? 
GT�ంత(. అర��ంT అం·! ఈ GT�ంS�" �n4&�"], �n4&ం� ఏ�C 
�¶జన(? ఆచరణ, !]f ఆచరణ ఎక=డ 34K�"]? !]f | &$ంబ( | 
éల¢n ఇం; కT | ఆచరణ | �ల. ఇYZ[ µ�� ఇక=డ ఎz apply 3hK]? éల¢6" 
భయ�£%z? భయ�ట%yడT? (²! భ�లR ]ం�, )ళÂ! భయ�డS!) 
అం� ఇక=�క అంశం ]ంX. (ం� |& భయ( �6G ]ం�6. |& �6యనX 
)�� ఏమ�" 3యగల)? ఏం 3య8]. !]f @ త6¢దంýల �డ 
భయప�Ú)? భJKR ]�")? | అ!భవPQనం wపల ఏ� ]ంc, T�� బ�% | 
éల¢ల @ద |] �¶½ంచగn�S]. అం;�  T? | త6¢దంýల �డ |& 
భయం ]ంT? భJK ]ంT? ¬డం�. Correct # ఇYZ[ WపZగల?? 
WపZ8రం�.  రణం ఏ�టం�? | �z*వస� �రమu� అ�:�ంX. | 10 
ఏళÂ wt ]ం$ంXX, 10 ఏళÂ తu)త ]ండ�. ఏం 3G� 10 wt. 10 తu)త 
ఏమ�" భయ�ట%గల)? ఏం భయ�ట%8వం�. )�� ఒéZంo6�ంd. N£¢� 
ఒéZంo6�ంd. భయ��; అYZ[ ప� జuగ� ఇక. 10wప8 !]f ఏం 3G�. 5 
wపల భయ�ట%గల)? )�J అపZ[ అసn ఏ@ �6య�. అం� ఏ� 
3యవచ £ ఇYZ[? )�J ఆ 
మÄ¦ణw ^గం# 5 !ం` 10 wపల N�� 
!]f ఈ ఆô��" ఉప¶½ంచగn���"]. ఇం;� కT? క` తం# 
N£¢�;. మF ఇYZ[ 5 !ం` 10 wపల ఆ 
మÄ¦ణ w ^గం# !]f 
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ఇ` న$వంCX అX భయపడటN? భయ�ట%టN? éల¢లందFË మనం ఏం 
W~ö ]ం£(? ఆ PÖతK త� ¢! ప�:S]. ప�:Sన� éల¢)�J 
�6యT? @&  )లం� 2 ఏళÂwపల, 3 ఏళÂ wపల éల¢6" ¬డం�. )[ 8` 
న�3టYZ[, ఆ పu�;KటYZ[, ఆ నడక వ` నYZ[ ప�:� సంగH )�J 
�6యT? �n4. )�k@ �6యక  దం�. ఏం ప�:[. ప�:S�? 
అథ) ఒక ºళ ప�Ú T� !ం` �ఠం ²u &�"[. mండవhF పడ&ం� 
]ండగ6� G�H వ` ంX. ఔ�? అd అí�! éz¢[ ప�Ú[ అ� ఈ�డ �ÐÂందం�. 
ఏ�ంX అYZ[? (ఏ[hK[). ఆ ఏ[Y �^వం 3త �ఠం మuY& వ3 GంX. 
)[ మ¾Â ఆ �యత"ం 3య��J సమయం Ñ4&ం£[. అర��ంT అం·! 
ఎంత సమయం Ñ4&ం£[ అం�, ఈ �ఃఖ �^వం )�w ప� 3Gనంత �Y 
)�క ఆ �యత"ం 3య[. మనం అ�� అం;. @u కmం$R ఏc ప� 3య 
Þ�రం�. �� ÈC%ంX. ఏం 3hKu @u? ఇక మ¾Â చ�K T� j6J �ళÂu. 
ఎం�క�? భయం. అX �� È[�ంద� భయం. ఆ �� ÈC%న భయం 
]ం$ంX. ]ం$ంT? ]ండT? మ¾Â ఎంత z�J �యత"ం 3hK]? ఆ 
PQపకం NG:)6. T�� అÔగ�ంo6 !]f. ఆ భ��" అÔగ�ం`న G�H 
వ` నYZ�, మరz ఆ ప� 3యగn�S]. `న"YZó� అం;, �దYZó� అం;. 
మరణం వల¢ భయం ]ంT 8T |&? ]ంT? మF మరణభయం ఎz :�ంX? 
ఛ�K :�ంT? (అÔగ��K :�ంX) ఎ£¢గ? (ం� 3య8]# ఆ ప�? ఇవ|" 
అం� 3G ¬డగలవం�. మరణం ఎz 3G ¬hK]? 3�K ఏàS]? !]f 
]ండ]. అర��ంT ఇYZ[ @&? ఈ అంÓ�" ఎం�& Ñ4&�"నం� ²!, ఈ 
భ�ల�"CJ Íల రణం ఎం�w ]ంద£? ఆ �ణభయం మరణభయంw 
]ందట. అర��ంT అం·? :�X ఏX? |& ఎంత �Y :�X �n4. ఏX 
:RంX? �ణం :RంX.  బC% �ణ భయం అ� అం$�"]  |, మన4�& 
భయం, ~X�J భయం అం$�")? అనడం 8�#. :| శ}?�J భయం 
అం$�")? అనటం 8�. ఈ భయం అ² ల¦ణం ఎవFX? ���X. �ణభయం, 
ఆ �ణం :�ంdíన² భయం. ఈ భయం ఎవFJ క6½ంX? మన4& క6½ంX. 
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ఎం�& మన4k క6½ంX? ~X�J ఎం�& కnగ8�? మనw ~X� y� 
]ంX#. ~X� ప�3GనYZ�í భ��" అÔగ�ంo]. మన4� �ణం మధ*w 
సంఘరªణ ]న"YZ[ ఏ�ందం�, �ణం :�ంdí న² భ��J 
మన4w¸:�ంX. మన4 ~X� మధ*w²í ¥ంH ]న"X. ~X�J అవత8í 
Mమ ]న"X. �ణ మన4�ల మధ*w²í భయం ]న"X. ఇX Nనవ \_తం. @u 
YC%న దగ�ర !ం` :�వర& ఏ సంఘటన అ�� äక= º45ం�.  
 @u బ4� ఎ&=�న"YZ[ ఎYZ� ఒకYZ[ ùర�$న  n �ట%Þ�, 
 n PFందం�. �బÏత½6ంX. ఏం 3hKu? బ4� ఎక=మన"YZడz¢ ఏం 3hKu? 
(PÖతK Ñ4&ం£u) వ4KంT ?వడం 8T? సÜ అYZ[ ఏమ�"u? | పక=న 
]న")ØÂ?  అÜ! ఒకhF ప�; బ4� ఎక=) ఇక? ²! ఎక=! �~. 
అం$�")? 8T? అం� ఇYZ[ ఎక=డ ఆ½:�ంX? �ణ మన4�ల మధ*w 
ఆ½:�ంX. T�� అÔగ�ంచ8క :�]. అÔగ��K ఏàS]? మ¾Â 
ఆచFంచగల�S]. ఎYZó� �uK�$%5ం�. ఏb� ఒక అంశంw |& భయం 
�½6:�ంX అం�, అక=డ !]f ఆ½:�]? అం�, ~X� T  3రడం 8�. 
�ణం దగ�ర, మన4 దగ�ర, �ణ మన4ల మధ*w² ఆ½:�]. ఏb� సÜ ఒకC 
3�K, T� ఫ6తం భయం# వ` ంద!5ం� అX ¥ంH అ� WYZ&�"ం కT 
ఇంTక. అX ఎక=డ ]ందట ఇYZ[? మ� ~��ల మధ*w ]ంX. అర��ంT 
అం�? | మ� ~��ల మధ*w ]న"T�� ఆచF�K ఫ6తం ఎక=డ వ4Kందం�? 
�ణ మ�~��ల మధ*w భయం అ² ఫ6తం వ` ంX. అd ~X�J «!న"$వంC 
MమR ప�3�K, ఫ6తం ఏ� వ` ందం�? MNజన*PQనం 3త, \)త� అ² ¥ంH 
G�రప�:�ంX. \)త� y� ¥ంH. అX Mమ �. ¥ంH అం� ఎక=డ ]ంX 
ఇYZ[? మ� ~��ల మధ*w. ఇYZ[ మనమందరం, \][ \][ \][ 
అ²)[ ఎక=[�"[ ఇYZ[? మ�~��ల మధ*w ]�"[. అర��ంT అం· 
ఇపZ[. ¬డం� ఆయన ఒక= పదంw ఇంత �ద \వన h?�" 
ఇ�� Óడన"Nట.  



అ�ా� వక� 	
త 9 of 26 

 

 MNజన* PQనం 3త |] \)త�# G�రప�:�]. అ� ఒక )క*ం ºÓ[ 
అక=డ. అం� ఇYZ[ T�� _oరణ 3�6 అం�, ఎz _oరణ 3�లం� ఇz 
3�6. Mమ, ¥ంH, భయ(. ఈ Í[ మన& ]న"� 8)? ]�"�. 
శ}రం ]ంT 8T? ]ంX. శ}?�J Mమ ]ంT? T�J ఏ �6Ê 8�. :| 
¥ంH ]ంT? ఆ �6Ê 8�. :| భయం ]ంT శ}?�J? ]ంT? ఉTహరణ 
W�K ¬డం�. @u ��ర:��"రం�. ��:�న"YZ[ �( ]ంX @ 
�క=న. @& ఏమ�" భయం క6½ంT? ఎం�& కnగ8�? శ}రం @ద �6_ 
8�  బC%. అం;�? Òల&వ వ` ంX. W�* పక=& ºÓ[, సZర�PQనం 3త ప� 
3GంX. �ంట² ~X� Ö×ం`ంT? Ö×ంచ8�. ఎం�క�? ��& వ�డ� 
]�"]. అYZ[ ఇం  hంతం Òల&వwJ ?8�#. ఏc వ4K]న"X# 
Ö×ంo]. అX �(# Ö×ంచ8�.  �పê¢ ఏం �6GంX ఇYZ[? 
సZర�PQనం ~X� ఇం���" ��=6éంX. ఏ�C ఇcd ÒతK# ]ంX, 
క�nRంX ఏ�C? |] ప[&న"YZ[ | �క=న అ$ంవC వ4K] ఏ@ 8d? 
అ� ~X�w ఏం 3Gందం�? ఈ ��=nY వ` ంX. ~X� అYZ[ ఏం 3GంX 
�ంట²? !]f (ం� �n5, (ం� ఏ(ంc ¬[ అ� అంX. WtZదంS 
�² ]ంX. ²! |& అdంê �ర��ం` W�Z6 అనం�, ఈ ఒక= సZర�PQనంR 
²! WపZ8!. ఏం  )6 T�J ఇYZ[? మ´క ఇం�య స�యం  )6. !]f 
¬hK¹, _ం£¹ ఏc ఒకC 3�. PQ²ం��లw ఒకT�² ఉప¶½ంo]. 
�ర��ంచగలT? �ర��ంచ8�. mండవT�� ఉప¶½�K, mం[ 
PQ²ం��n క6G క!క ప�3�K, �ర�యం 3యగn�S]. ఏం 3Ó] 
అYZ[? ఈ wపల కØÂ _tZwప8 W]ల& ఏం _నప�ంX? శబం 
_నప[�ంT? 8T? ఆ శబPQనం, ఈ సZర�PQనం క6G ~X� ఇం�యం ఏం 
3Gందం�? �ర�యం 3�GంX. ఇdc ;� వ3 GంX? �Þ� అంX. 
అర��ంT? ఇYZ[ కØÂ _éZ ¬డ8�.  | |& �ణభయం క6½ంT 8T? 
కn�RంT? ఎzగ? ఏమ�" �(  $ ºGంT? �య*8�. అసn �( 
¬Ó?? ¬డ8�.  | ఏం క6½ంX? �ణభయం క6½ంX. అర��ంT ఇYZ[ 
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@&?  బC% �ణభయం అం� ఎక=[ం$ందX? �ణ(, మన4�. ~X� 

మం# మన4�wJ, �ణంwJ, శ}రంwJ తన�క= PQ��" 
�సFంప�య#² 
మం# ఏ�:�ంX �ంట²? T�w ఆ �ణమన4�ల 
సంÔw �ణభయం ��=ంX. అర�à�ంT? అd మ�~��ల సంÔw ఏ� 
��=ంX? ¥ంH ��=ంX. ~X�J «న Mమ. ఇz ]న"X. | అంతఃకరణ 
చ�ష%యం. ~X�J `SK�J మధ*w²í Mమn ]�"�. ~X�J మన4�J 
మధ*w²í ¥ం�n�"�. మన4�J ���J మధ*w²í భయం ]న"X. 
ఇX సృ{% ధర�ం. @u అ²క జం�లw జ��ం` )Cw¢ సంÖ×ం`న PQనంR 
�$# వ` ంXX. వC% PQన� ?8� |&. ఆ� జం�]ల \వశ}?లw |] 
పF�మం Wందడం Tf? PQనంR �$ ÊC� y� సంÖ×ంo]. 
అర��ంT? ÊC� అక=డ :å$%5 గ6� అవ శం ]ంT? ఎం�క� 8�? 
ఉతKమ�న$ వంC _º �" క6½ం`; తపZ, ఇ_ Í§ :]. ఆ _ºకం 
ùంద��J  వలGన ~X�, ఆ జం�]లw 8�. అక=డ మన4� వFk ]ంX. 
~X�8�.  బC% మన4� వFk క6½న$వంC \]ల|", �ణమన4�ల మధ*w 
]న" భ��" :å$%5గల)? :å$%58].  బC% ఏ జం�]É� 
�ణభయం సహజ� ]న"X. మనw y� �ణభయం tu @ద ]న"$ వంC 
మరణ భయం mం§ ఒక�. �ణభయం అ�" మరణభయం అ�" mం§ ఒక=�. 
ఈ mం§ y� |& ఎక=�!ం` సం
�ం`�� ఇYZ[? ఆ �రf 
d�ల!ం` ల»ం`న PQనంR �$, ఇX y� ల»ం`ంX. అర��ంT అం·? 
 బC% µ�� అÔగ�ంo6 అం� ఒk ఒక Nర�ం ]ంX.  ఏ�C?   
 �ణం | hf�నం అ)f6. (ఆ జం�ల¦�8 ఇYZ[ ప�3ßK�"�) అ_ 
ప�3ßK ]ం£�. అవf£�J మ�{ శ}రం అ�*]. ఒక ß�ల శ}ర� NuZ 
WంXందం�. అర��ంX? అYZ[ �n�  ళÂ @ద న�3)[ ఇYZ[ mం[ 
 ళÂ@ద న[4K�"[. ఆ NuZ వ` ంX.  | wపల ]న"$వంC భయం #|, 
¥ంH #�, Mమn #� :8�. «!న" ¥ంH Mమ8í మ�{# Y[ö 
:ö సం�Xం`న_. ¥ం�n, Mమn జం�]ల& ]�"�? 8]. )CJ ఏ 
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¥ంH 8�. )CJ ఏ Mమ y� 8�. ఎం�క� ~d� 8�  బC%. అర��ంT 
అం�? అ_ ఒక= మ�{k ]�"�. ఈ ¥ం�n Mమn అ²_ మ�{k ]�"�. 
 
జం�]n, Nన]ల మధ* �దం ఏ�టం�, జం�వలJ ~X� అ² _ స( 8� 
 బC%, )CJ �ణభయ� ఆఖFb ]న"X. మన& y� అd జం�] శ}?లw 
\_ం`న$వంC PQన �^వంRC, అd �ణభయం మన& y� 
సం
�ం`ంX. ~X�� ఆ�రం# 34&� \_ం3)�J, ఈ భ��", ఆ ¥ంH�, 
ఆ Mమ� అÔగ�ం3 అవ శం ఒక= Nన]�k ]ంX. అం�k _ºక¬డమÙ 
¿ట%¿దCw ఎ�K&²టYZ� ఏం W~��"u? 'జంö�ం నరజన� �ర¢భం'. 
ఎం�క�*? మ!ష*తfం, ((¦తfం, మ�Yuష సం�య( ఈ Í[ ఒక= 
Nన]�k hధ*(. అం�w ¿దCX ఏ�C? మ!ష*తf(. మ!ష*తf( 
అం� ఏ(ం�6 |&? మన4 ]ం�6. అం; కదం�? |] ��నం# d�@ద 
ఆ�రప� \_ంo6? మన4� @ద ఆ�రప� \_ంo6. అYZ[ మ�{_ 
అ�*]. ఎYZó; మన4� ఆ�రం# \_ంo¹, అYZ[ �ణం | hf�నం 
అ)fల²# అర�ం? శ}రం, �ణం | hf�నం అ�న$వంC, పFG�Hw అ_ ]ం�, 
|] ఎవF_? మ�{_. అd శ}?�J �ం½ ]�"వ!5ం�, 
అYZ�మ�:�]? జం�]º. ���J �ం½ ]�"వ!5, అYZ[ y� 
జం�]º. ఎYZó; మన4� ²!# ]�"¹, ఎYZó; |& శ}ర �ణ మన4�n 
hf�నమ� ]�"¶, అYZ[ |& భయం :�ంX.  
 భగవం��� ఆ��ంచడం వలన క6� ¿దC ఫ6తం ఏ�ట�* అ� 
అం�, అభయం. అం� భయం :�ంX. ఏ�£ భయ(? �ణభయ(. ²! 
:S²í? భగవం�[ ఏ� W�Z[? ఒక� Nట W�Z[ ఆయన. :వడం 
�Fం` ఆw`ంచN& అసn, !]f ఆw`ం`నంత N�న అX NÜX  �. 
Nu�ంT? ఏ@ Nర�. !]f ఆw`ం`�, ఆw`ంచక:�� T� ప� 
అX 34KంX. !ºfం 3�6? |& ఆw`ం3 శJK ]ంX  బC%, T�" _oరణ 3G 
భయం :å$%5. |& _oరణ  లత, _ºక( సం�Xం3 శJK ]ంX  బC%, | 
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శ}ర ��ల! hf�నం 345. | ~X�� ఉప¶½ం`, | మన4�! 
]ప¶½ం`, | శ}?�" | ���" hf�నం 345.  
 hf�నం 345వడం అం�? (ప�($%# )డటం) ప�($%# )�6. 
ఇYZ[ మనం ప�($%#² )[��"N? ఎక=Ìక=ó; ఈ mం�C� |] 
ప�($%# )డటం 8c, అక=డ |& భయం కnగక తపZ�. అర��ంT? 
�! ±ంw |ØÂ :G ]�"యం�.  ØÂ PÖతK# ºG నడ)z వT? 
�రfPQనంw �! ±ంw PFపడÚ సంఘటన ]ంd అ!5ం�, ఆ PÖతK 
ఏà�ంX? భయంR y�న PÖతK అ]�ంX. NÍn# �పంచంw 
అంద± PÖతK#² న[hKu. అPÖతK# న[hK?? న[వu.  | 
�రfPQనంw ఆ సంఘటన& సంబంÔం`, ఆ _ష��J సంబంÔం`న$వంC 
�ఃఖం ]ంద!5ం�. అYZ�మ�ంX? అక=డ �ఃఖ� ఇక=డ భయం# 
�కCత�ంX. T� 3త �Ôంచబ�న$వంC PQన� ఇక=డ భయం# 
�కCతà�ంX వరKNనంw. అర��ంT అం�?  
 ఉTహరణ W�K ¬డం�. !]f ఎYZ� ఒకYZ[ ��ణం 3�టYZ[ 
బ4� మధ*w "u పంక # అ�* ఒక �క=& :�ంX. అYZ[ ఏc W$%& 
È£%� 8క పక=& :�ంc, ఏc పక=& PF:వడí, ఇYZ[ అX 
ఎంతమంXJ W�K]? (మరల బ4� ఎJ=నYZడz¢ �uK&వ4Kం$ంX) |& �uK& 
?వడ�  �, | పక=న ]న")ళÂ& y� ఏం W�Z]? ఓF| బ4� 
ఎ&=Sనం£] ¿న" అz� wయwJ PF:�ంX? �~. అm! ఇYZ[ 
)[ బ4� ఎ =z? N²�z? ఆw`ంచం�. అర��ంT ఇYZ[ మF?  
 ఈ రకం# | భయం | వరKNనంw ]న"$వంC _º �J, _ºకం ఎYZ§ 
వరKNనం, _ºకం ఎYZ[ ఎక=[ం$ందం�. వరKNనంw ]ం$ంX. భయం 
ఎక=�!ం` వ` ంX? $త లం వ`  వరKNనం @ద ఆ�Xంచబ�ంX. 
వరKNనంw భయం ]ండ�. ఎYZ§ ఎవFË yడ. అYZ[ భయప[�న")FJ 
y� _ºక� ]ం$ంX. ఎం�క�? )�w అX ప�3ßK]ం$ంX, T�� 
అÔగ�ం3 �యత"ం wన జu�ö ]ం$ంX. అd _ºకం అం�. (మF PÖతK 
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Ñ45వడం?) అ!భవ PQన �^వం 3త, T�� అÔగ�ం3 �యత"ంw ̂ గం# 
PÖతK అ�"]. అర��ంT అం�? T�� 3య&ం� పక=& ��%�K PÖతK 
అ�")? ఇYZ[ మనం oz )C� ఏం 3Ó(? భయప� )C� అ�"C� 
మనం hధ*�నంత వరy ఏం 3hKం? పక=& ��%hK(. \_తంw )C� )CJ 
h�నం 8�)C%ంద &ల½ం3hKం. ఎం�క�? అ�:�ంX �', T�R 
మన& ఎం�& �య�? అX మన వల¢  �. వX8�� . అం$�") 8T? 
మFYZ[ ఆ � అంÓలw |& భయం �½6:�ంX#. �½6:8T? 
�½6:�ంX. మF ఆ భయం ఎz :�ంX? (మøÂ ఆచరణwJ వ�K :�ంX) 
ఎYZ�కYZ[ T�� మøÂ ఆచFంo6. ఆచFం` అÔగ�ంచ వలGంd. ఎYZó� 
ఒక=C �uK�$%5ం�. ఒక= �ణ భయ�, ఒక= మరణ భయ� అ�" భ�n# 
�H(ం(ßK ]ంX.  
 ఆ �ణభయం ఎక=�!ం` వ` ంద�* |& అ� అం�, ఆనందమయ 5శ 
�^వం 3త వ` ంX. ఈ భయం ఎక=�!ం` వ` ందం�? ఆనందమయ 5శ 
�^వం 3త వ` ంX. ఆనందమయ 5శ �^వం అం�, �)వస���? �)వ��� 
 T? (అ]నం� #ఢ��) ఆ #ఢ �)వస�w !]f (�½:� ఎక=ó; 
]�"¹, ఆ (�½:�న$వంC, ఎవÎ; ]�"�, )[ ఎవ[? \][. 
\][. (�½:� ]న")[ ఎవ[? \][. hi# �½8K? �+Q[. ఆ 
hitu �+Q[. _�f[, ,జ4[, �+Q[ అ� ఏ Í[ అవస�ల& hiSf�" 
�ర��4K�"í, అత! ఎవu? ఆ Í[ అవస�n& hi. అర��ంT అం�?  
 ఆ hi ఏ� ]�"డట? ht¦ hi. \వ^)�", \వ శ}?�" ఆ \]�J 
సంబంÔం`న$వంC ���", మన4�� T�J సంబంÔం`న అ!భ)ల�, 
Êట�"ంCR క6é �ర��ంచబ�న hi. అర��ంT అం�? అం�క� 
ఏమం$�"u? \వh�న�యం# ��%Ó[ ºTంతంw T��. )ళÂ� 
WపZ��J _�fడ�, ,జ�డ�, �+Qడ� WéZ� ÊళÂంద± �త*#త� %ంd  |, 
«న  �. ÊళÂంద± \]�Jంd äక=క�%Óu. ఎక=�J �ÃÂటపZCJ? hంతం «J 
�ÃÂటపZCJ. పరNత� _?- ×రణ*గరð అ)*కృత పరNత� అ² �n� 
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G��లR :6  ¬GనYZ[ ఈ �n� ఏ���? \వత! h.n అ���. 
ఆ «_ ఏ���? ఈశfర త! h.n అ���.  బC% అక=�T  �¾Â6 
అం� |& ఏ� hÔంచబ� ]ం�6? (ఈ \వత!]ల hi) ఆ hiతfం వ`  
]ం�6. ఇYZ[ |& ఈ _�f[ అ² hi దగ�ర అడÚం ఏ� వ3 GంX? ఈ భయం 
వ3 GంX. అర��ంT అం�?  
 మనw ]న"$వంC ²!& భయం ]ంT అసn? త6¢గరðంw ]న" ²!& 
భయం ]ంT? 8�. YC%న éల¢)�J భయం ]ంT? 8�. అ�� సంవత�?ల 
వర& భయం ]ంT? 8�. మF అపZC వరy 8� భయం ఎక=�!ం` వ` ంX 
|&? అం� �ణ మన4�ల �క= సం/తంw, ఆ mం§ :Ýప� క6G 
ప�3GనYZ[ వ` ంX. |] శ}రం, �ణం, మన4�ల! ఒక ß�ం @ద& �3  
�యత"ం అ² ¶గబలంw ¶గ _T* _�నంw ఆ hధనw ఏం 3Ó] 
ఇYZ[, ఈ భ��" అÔగ�ం3Ó]. ఈ ß�ం, ఒక ఏక ß�ం# ;వ��J, 
ఆత�సంయమ ¶గం y� ]ప¶గం. ���NX అం� యమ, �యమ, 
ఆసన, ���మ, �S*�ర, �*న, �రణ, సN0n అ² అ�%ంగ ¶గం ఎz 
]ప¶గప[�ంc, ఈ ఎ��X అ�%ంగ ¶#ల�, ఒk ఆత� సంయమ 
¶గంw y� 3యవã . అం� ఆత�_oరణ² ఆ�యం 34&న")ØÂ 
స?సF ఆత�సంయమ ¶#�J �!&ం£[. అ�%ంగ ¶గం !ం` 
�యత"ం 3�)ó� సÜ, �S*�ర �రణల మధ*w ఆత�సంయమ ¶#�" 
అభ*Gంo6.  | hధరణం# ఈ అ�%ంగ ¶గం యమ(, �యమ(, 
ఆసనమ²ట$వంC �హ*hధనల వర& పF�త� ���మం అ² 
ß1ంwJ Nర#² శ}రం �ణం hf�న�:���. ఇంక అYZ[ భయం 
]ండదం� )�J. ఈ భ��" అÔగ�ం3�టపZCk సమతfం వ3 4KంX. 
ఎYZó; ఈ భ��" అÔగ�ంo� ఆ సమతfం వ3 4Kందం�. ఈ సమతfం 
వ3 �టపZCJ ఇంక ఆత�సంయమ ¶గం అ²ట$వంC �S*�ర �ర� 
G��ల� ³fకFంచడన"Nట ఇక. )CR అవసరం 8� ఇంక. ఇX ]న"ంత �t ఈ 
%ందవ|" ప�3ßK ]ం£�. అం�క� ఎక=�కక=డ �u] అవసరం వßK 
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]ం$ంX అక=డ y�. ఎం�క� అం�, ఆ ల¦Vం అం�5)6 ఎYZ§ y�. 
ల2*�" అం�&² Xశ#² ��ణం 3�6. ఆత� సంయమ¶గం 
అ²ట$వంC ఆత� _oరణ, శ}ర �ణ మ� ~��ల! ఏకß�ం 3యడం ఈ 
mం§ క6é; ఆత� సంయమ¶గం అ]�ంX. ఇX 3�టYZ[ _oరణw !]f 
ఎz అÔగ�4K�"] అం�, ²! ఎవu? ²! మన4��? మన4�& Y$%క 
]న"T? మన4�J �u�దల ]న"T? మన4�& మరణం ]న"T? ఎవÎ� 
WపZం�? మన4� YC%ంT? అర��ంT అం·!  
 ఎం�& ఈ åడవంS ప[��"( అ� అం�, ఎక=డ ¿దn �£%(? 
MNజన*PQనం T  �¾Â6YZ[ మనం. ఈ అ�%వ
3తw ]న"$ వంC 
��న�న `&= ఇd. ఏ�టం� పంచMమn �±éంచబ�6. పంచMమn 
�వFKంచబ�6. అ�%వ
3త వల¢ పరమ�¶జనం ఏ�టం�, పంచMమn 
�±éంచబ�6, పంచMమn �వFKంచబ�6. T� ఫ6తం# |º భగవం��# 
�½6:S]. అd అ�%వ
3త �క= పరమ�¶జన(.  బC% ఆయన ¿దC 
�ఠం w² ఏ� ఎ�K&�"[? MNజన*PQనం అ� ఎ�K&�"[. |] 
²!\]డ! అ²ట$వంC ఉ�J |& ఎక=�!ం` ల»ం`ంద�*? అం�, Mమ 
వల¢ ల»ం`ంX. ఏ�£ ¿దC Mమ. \ºశfర »�" �థమ Mమః \][ ఈశfu[ 
ºÜ. అ²X ¿దC Mమ. 
 
\ºశfర »�" �థమ Mమః \][ ఈశfu[ ºÜ. అ²X ¿దC Mమ. ఈ MNజన* 
PQనం 3త |] \)త�] అ��]. \]� ²! అ!&ం$�"]. ఆత� అ� ]న" 
4టz¢ ²! �$%5ం�. ఎక=డ వ` � సÜ. ఆత� అన" �H 4£ ²!. \)త� అం� 
\]� ²!. ఆ MNజన* PQనం 3త, \]� ²!# ]�"]. \]� ²! అం� 
ఏ�C? )�J ఏ(�"యట? భయ(, ¥ంH ]�"�. ఈ mం§ ]న")[ 
\][. ఆ Mమ3త ఈ mం§ క6½��. అర��ంT అం·! ¥ంH అం� ఏ�C? 
ఇంTక WYZ&�"(. ఉన"X 8న$¢#, 8�X ఉన"$¢#. Mమ అం� ఏ�C? 
8�X ]న"$¢#. అం� అర��ంT @JYZ[? ¥ంH అం� ఏ�C? ఉన"X 
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8న$¢#. ఈశfu[ ఉ�"� 8�? �పంచంw ఎవF¸� అడగం� ఈ �శ". 
భగవం�[ ]�"� 8�? (]�"[). @& కనబ[��"�? 8డం�. 
అర��ంT ఇYZ[ @&. ఒYZ&ం$�"].  | �6యడం 8�.  రణం 
ఏ�టం�, అ�* µ�J  రణం ¥ంH. µ�J  రణం ఏ�టం� ¥ంH. !]f 
ఒYZ&ం$�") 8T? అ!భవPQనంw ఈశfu[ ]�"డ� ఒYZ&ం$�"]. 
 |, ఆ అ!భవPQనం MNజన*PQనం అవfడం 3త G�రం# 8�. ఆ ¥ంH వలన 
వ` న `&= ఏ�టం�, ల»ం`న PQనం G�రం# 8�. !]f `న"పZC !ం` 
�జn, జ�n, త�n 3Óవం�. ]�"డ� 3Ó)? 8డ� 3Ó)? ]�"డ² 
3Ó]. ]�"� అ� గC%# అ�½; ఏం W�Z]? (�6య�, ¬డ8�) 
సN�నం మనవల¢  వడం 8�. సZష%త 8దన"Nట అక=డ.  రణం ఏ�టం�, 
|] 3Gన ప!ల|" ¥ంHR 3Ó]. అర��ంT అం·!   
 అం�k ²! ఉదయం ఏమ�#!? _�యక చ_H ఎం�& 3�6? ఈ 
�శ" ºÓu అ!5ం�, ఏమం$�"u @u? )�w �GK&[ ]�"[, )[ 
అz² W�K[. )�� ఆ��ంచవ�. �ద)ØÂ W�Zu. _�యక చ_H 
3యమ�"u. W�*. 3�K ఏ�ంX? ఏం �¶జనం క6½ంX? ఆ గణ�5[ | 
యం� !]f దF�ండం 5సం అ� �£%మం� ఈ åడవంS. ఆ b)�" ఆ అÔ�%న 
dవత�, |యం� !]f దF�ంo6. ఎYZ[ దF�hK]? శ}?�J బయట ]ం� 
దF�hK)? శ}?�J బయట ]ం� ఎపZCË దF�ంచ8]. అం� బయట!ం` 
_ష�ల! సంÖ×ం`నంత వరy |& అd@ �షZ6¶జనం. ఏం �¶జనం 
8�. బయట !ం` _ష�n అం� ఏ�C? శబ, సZర�, ±ప, రస, గం�n. | 
బయట �కృHw ]�"�. )C� |] | ఇం��ల Tf? Ö×ం`, 4ç�" 
�ఃç�" అ!భ_4K�"]. ఈ G�Hw |] ]న"ంత వరy ఇ_ |k@ 
ఉప¶గపడ].  బC% ఇYZ[ ఏం 3�లట? | ఇం��ల|, | బయట !ం7 
|& ల»4Kన"$వంC శబ సZర� ±ప రస గం�ల² ఐ� _ష�లw 4ç�", 
�ఃç�" అtiంచ�వf&ం� �లపగ6½;, �Ö×ంచ గ6½; అYZ�àS� 
అ_? ఏ మన4 �^వం 3,; అ_ బయటJ �ØK�"¶, అ_ HF½ ఎం�wJ 
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క6G:S�? మన4w² క6G:S�. ఎం�క�? ఈ ఇం��ల|" ఆ 
మ�±ప�  బC%. మన�� ఇ�" ఇం��n# వFK¼KంX. క!" Tf? ¬4Kన"X 
ఎవu? మన�. W_ Tf? _ం$న"X? మన�. అర��ంT అం·!  రస²ం�య( 
Tf? u` ¬4Kన"X? మన�. ఈ అ�"ంC PQ²ం��n, కÜ�ం��ల ±�n 
అ|" ఎవF_? మన�. 8క:; శ}రం | ఆకృH ఎ£¢ ధFం`ంX? 
ధFంచగn��ంT? ధFంచ8�#. ఆ మన4 �క= 9రణ �^వం 3త² త6¢ 
గరðంw ఈ అవయ)ల ఆకృ�ల|" ఏరZ[��"�. అర��ంT అం·! ఆ 
మ�±ప� ఇక=డ ß�ల శ}ర ±పంw వ*కK�ంX. అర��ంT? | �Fం` |& | 
శ}?�" ¬�K �# �nh? | మ�±పం |& �# �nh? (మ�±ప� 
�# �n4) ఆw`ంచం�. ఎవFJ )ళÂJ )ళÂ �Fం` �# �n4 అం� ఏ� 
�n4? ¬డం�. | శ}?�" ¬G |] ²! అ!&ం$�")? | మన4� 
¬G ²! అ!&ం$�")? ఈ mం�ంCw ఏX? ¬డం�. ఎవFJ )ళÂJ @ 
సN�నం @ దగ�ర ]ంX. �శ" ఒక=�. అర��ంT అం·!  | !]f ºTంతం ఏం 
3~RంX? శ}ర( !]f  �. �ణ( !]f  �. మన4� !]f  �. ఈ 
�లంS �ర�యం 3� ~X� y� !]f  �. అంêంX. ¬డం� ఎక=�J 
�C%ంc Ñ4&�ÐÂ. ఎం�క�ట? శ}ర� !]f అ�")? |& మరణ భయం 
తపZ�. మన� !]f అ�")? |& ¥ంH వలన క6½న అPQన( తపZ�. ~d� 
!]f అ�")? \][ ఈశfu[ ºÜ ºÜ అ² Mమవలన క6½న అPQనం తపZ�. 
ఎం�& !]f '²! ఆత�' అ!5)6? అం� @ దగ�ర సÎన సN�నం ]ంT? 
8దన"Nట. ఇ£¢ ఆw`�K ఇYZ[ సÎన సN�నం వ` ంT? |�ం�& అసn 
ఆత�సf±Yడన� అ!5)6 అసn? ఇపZ[ ఏ� నష%ం వ` ంX? అం� ఇX� 
ఇద�* నష%ం. !]f శ}ర� అ!5! |& ఫ6తం ఏ� ల»4KంX? మరణభయం. 
T�� తéZంచ8u ఎవu. !]f శ}రం# ]న"ంత లం, |& మరణభయం 
తపZ�. |] �ణం# ]న"ంత లం, ఏం తపZ�? భయ(, ¥ంH. అ$ఇ$# 
ప�3ßK ]ం$ందన"Nట. మన4# |] ]�"]. ¥ంH తపZ�. ఆ ¥ంH వలన 
క6½న అPQనం తపZ�. అం�k# మన)ØÂ ఏం W�K]ం£u? S[ �(. 
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అd�C? MN? ¥ంS? S[ �(. mం[ �క=z ప�J వ4KంX అX. అ$ 
MమJ ప�J వ4KంX, ఇ$ ¥ంHË ప�J వ4KంX. అం�k T�� ఎ&=వ# 
)[�ం£రం�. T�J  రణం అదన"Nట. ఆ ర+ îసరZ ¥ంH అనటం ఏí 
ర+ îసరZ¥ంH అం£u. (ఉన"X 8న$¢, 8�X ]న"$¢) mం§ ]�"� అం�w. 
అర��ంT అం·! �6�K²í ఒక= Ñu#. �6యక:; మ´క Ñu#. mం[ 
ర n#ë ప�J వ4Kందన"Nట. అర��ంT? మరణం ]ంT? ఎవÎ� WపZం�. 
మరణం ]ంT? 8T? (]న"X  | �6యటం 8� క!క 8�:�ంX) మరణం 
]ంT? 8T? ఎవFJ )ØÂ WపZమనం� ¬T(. మరణ( ]ంT 8T? 
WపZ8]#. ]ంద� W�Z6 అం� !]f అ!భ_ం`న)�_ అ�*]ం�6. 
అ!భ_�K !]f ]ండటం 8�. 8� అంTN? కళÂ(ం� కనప[RంX కT! 
)సK_క PQనంw, అ!భవ PQనంw కనప[RంX కT! |] అ!భ_ంచడం 8�, 
 | మ�~��ల Tf? ఇతun అ!భ_ం3T�� !]f Ö×ంచ 
గn���"]. అం� | మ�~��లJ ఇతరn అ!భ_ం3T�� Ö×ంచగ6� 
శJK ]ంT 8T? ఇYZ[? ]ంX#. మF NటలR WపZ&ం� ఇతuల 
మ�~��లw ఏం జu��ంc ఎం�& �n458క :��"]? 
�n45గల#6#. �n45 గn���")? È�" WéZ� �n458క 
:��"]. È²" �n45గn���"]. ఒకê, mం�, Í� 
�n45గn���"]. ఆ పFÔ TC; ప�3యడం 8�.  రణం? !]f 
మన4# ]న"ంత  లం, T�� అÔగ�ంచ8]. అర��ంT అం�? అం�క� 
ఇదంS �# అధ*యనం 3G, ఆత� సంయమ ¶గంR ఒk ఒక పF�=?�" 
ß`ంo[. �'! !]f ఈ åడవంS ఎంత �$%&�", (ఇంTక ఆ అ�Ï� 
ఏమ�" ;z�?) ఇంTక _oరణ 3Óమం�. ఆ _oరణ ఫ6తం ఏమ�" 
;6ంT? ఎం�క� ;ల8�? �ణం, మన4, ~X�, శ}రం. �ణం, మన4, ~X�, 
శ}రం ఇక=� త!"&ంè ]ం£] ఎంత�� y�. ఆ ~X� TC అవతలJ 
�ళÂ8దన"Nట అXక. అర��ంT అం·! 
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 అYZ�� W�Zu?  �Y | �ల ఆY. ²! WéZంX 3�. ²! WéZంX 
3�K, µ�� అÔగ�ం3 శJK వ4KంX. �క%# ఏం W�Zడంట ఇYZ[? | అ�Çగ*ం 
అంS !]f ఏకu] �£%వం�. �క%# ఏం 3Ó[? అంS _� ¬[ �~, |& 
శJK 8క:వడం వల¢ |& అ�Çగ*ం వ` ంX. శJK ]ం�, T�� ఎ�Fంచగ6� శJK 
]ం�, |& అ�Çగ*ం ?�. ఇం; కT!  బC% ²;క Nర�ం W�K!. అ£¢ !]f 
ఆ�రం Ñ4&�, మం� º4&ం�, |& (ం� శJK వ4KంX. శJK వ�K ఆÇగ*ం 
Tనంతట అd &�ట ప[�ంX. ఇX సÎన _�నం. Patient ఏమ�"[? శJK 
?వ��J oz late అ]�ందం�. oz time ప[�ందX. అX వ� �&. 
(ం� అ�Çగ*ం త½�ంచం�. ఇYZ[ మనపద�H ఇదన"Nట. ఏమం·! సమయం 
పC%� ప?f8�. �Nదం 8�. |& వ` న అ�Çగ*ం వల¢ ÈతK# వ`  
ప�:�న �Nదం ఏ�� ]ంT? ఏ@ 8�. ఎ�"hu¢ ?8�? ఎ�"hu¢ 
:8�? అz� :�ంX ఇX y�. అసn ఇ�"hu¢ ఎం�& వ¼KంX? అX 
ఆw`ంo6 మనం. ఔ�  T? అం$�"� 8T? �క%u. మనం y� 
ఆw`ంచం�. మన& y� ఎ�"hu¢ కn��ందం�? ఈ భయ(. ఆ ¥ంH. ఆ 
Mమ. మనw మ� క6ZS8� ఇవ|"? మF ఇ�"hu¢ కn�ö]�"y� µ�� 
అÔగ�ం3 శJK� ùంTల� మన& ఎం�& 4áFంచడం 8�? ఎంత�� µ�� 
SS=6కం# పFష=Fం3 �యత"� ఎం�& 34K�"]? జfరం వ` ంX (ళÂ 
º4&�"] త½�:�ంX. వX8Ó] T��. ఇక=డ ఎz ]�"¹ ß�లంw, 
ß1ం అ�న$వంC మ� క6Zతంw y� అd Ñu# �వFKంo]. ఏ�ంX 
T�వల¢? అÓశfత  అPQనం అz² ]ంX. !]f Óశfత PQన సf±Y�� ]ం�, 
ఎz �వFK4K�"]? అPQనంR �వFK4K�"]. | అPQ��J  రణం ఏ�ట�*? 
|  ర*(ల|" అPQన�.  రణం ఏ�Ý అం�,  రణ h�నంw ఈ ¥ంH, ఆ Mమ 
]�"�.  రణ h�నంw ఏ� ]�"యం·? ¥ంH, Mమ. అసn  ర*  రణ 
_ºకం ఏం W~RంX? సరf రణ @శfరం. అ�"ంCË  రణం ఎవu? ఈశfu[ 
అ� W~RంX.  | మF | అPQ�J  రణం y� ఈశfu��? | అPQ��" 
!ºf సృ{%ంã&�")? ¬డం�. ఎవÎ� ఒYZ&ం£?? �& ²² అPQ��" 
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సృ{%ంã&�"నం· అం� ఒYZ&ం£?? ఒYZ5u కT! ఆ ఒYZ5క :వడ� 
అH �6_. అం� ~X� �క= _పF�మం అన"Nట. పF�మం  � 
_పF�మం. ఎం�క� W~��"డట? !]f జం�] శ}?ల !ం` �ã &న"X 
�ణభయం ఒక=�. ¥ంH, Mమn |& ?8�. ఈ ¥ంH, Mమn అ²_ |& 
ఎక=�!ం` ఉదð_ం`�య�*? అం�, Nనవdహంw !]f అ²కhu¢ YC% 
:�టYZ[, | మ�~��ల �క= అ^*సబలం  3త వ` ��. అక=డ 
ఏ(ందట? _ºకం 8� అ^*సబలం ]ందట. �ద `&= ఇd. _ºకంR y�న 
అ^*సబలం ]ం�²í అX PQ��J TFÑ4KంX. _ºకం 8న$వంC 
అ^*సబలం 3త, అPQనం, ¥ంH, Mమ క6½��. ఈ అPQ��J మ´క tu 
ఏ�టం�, MNజన*PQనం. అ�%వ>n MNజన* PQనం అనటం �!క ఉdశ*ం 
ఏ�టం�, |] సfతఃGద�ం# PQనసf±Yడ]. �n�w 7కCJ h�నం ]ంT? 
8�#. అPQనం అన£�J Ên � అక=డ. |] అPQ�_ అన£�J మ�{J 
Ên �. ఏ మ�{� |] అPQ�_ అన£�J అసn Ên �. ఏ \_� !]f 
అPQ�_ అన£�J Ên  �. ఎం�క�ట? అX సfతఃGద�(# PQన( 
అ�]న"X. వ4Kతః !]f PQనసf±Yడº.  
 ఏం జF½ంద� ఇYZ[ ఇంతË? మ� ~��ల సం/తం 3త | _ºకం 
5wZ�] అం;. ఆ _ºకం h�నంw ఈ ¥ంH, Mమ వ`  yu �"�. ఆ _ºకం 
h�నంw ¥ంH, Mమ వ`  yu �"�. ÊC� అ^*సంR ఆచFంచడం వల¢, 
_ºకం 8&ం� ఆచFంచడం వల¢, ఇం�w² G�రప�:�]. G�రప�:�, |& 
Gంహం అ² PQనం �FK# :�, �క#² ]ం� :�].  రణం ఏ�టట? 
�కలR క6G \_ంచడం వల¢, S! Gంహం అ² PQనం 8&ం� :�ంX. ఇX 
y� �కలR క6G పచ గ� Ú �4KంX. ఇX y� అక=డ Gంహం అF�K, S! 
Gంహం అ�]ం� y�, �కలR �$ �F:RంX. ఇz :z [ T��.  
 ఈ MNజన*PQనం అం� ఏ�టం�, !]f Gంహ�.  | 
మ�~��ల²ట$వంC �కలR క6G సంచFంచడం వల¢, |& ఆత� సf±పం 
అ²ట$వంC Gంహ హృద��", GంహPQ��" ఆ య¡ర�PQనం మuY& 
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వ3 G, |] y� �కల వä² �వFK4K�"]. ఆ ఇం��ల వä² �వFK4K�"]. 
ఇం��ల& యజN�_ అ²ట$వంC PQనం :�ంX. అ!మH 
ఇ3 ట$వంC 'అ!మంత' | h�నం tu ఏ�టం�? అ!మంత. అం� !]f 
అ!మH�K² ఇం��n ఉతZన"ం అ]��"� అసn. !]f 8&ం� 
ఇం��n ఉతZన"మ���? hధ*�  �. ఈశfu[ 8&ం� సృ{% 
అ�*ంT? అhధ*ం. ఎం�క�? సరf రణ@శfరం. ఈ సృ{% ¿SK�J  రణ 
G�Hw ఈశfu[ ఉ�"[. ఉ�Tన  రణం#  |, _వరK  రణం#  |. ఆ 
 రణంw అ²క ర n�"�. అX అక=�J �ÐÂ�క N£¢[&ంT(. 
\వపద�H# N£¢�నYZ[ శ}ర, �ణ, మ�~��ల² �6�ంC సం/తం 3త, 
|] భ��J, ¥ంHJ, MమJ wన]��"]. ÊCవల¢ ఈ అ^*సబలంవల¢ |& 
ల»ం`నదంS MNజన*PQనం. µ�J ఒక� ??షధం. ఇ£¢ ఒÈ=క=Ý Ñ�K 
అ]�ంT ఎపZCÉ�? YC%ంX ¿దn, :� వరy పuã& 
:�న$వంC µ�� ఒÈ=క= Tరం ÑTమ!5ం�? ఎపZCJ అ]�ంX? ఇX 
ఎపZCË అవf�. «# !]f అక=డ ÑßK ]ం�, ఎ�" అn¢�ందం· మ¾Â పక=న? 
ఒకC Ñ�K పX అn¢ö ]ం$ంX మ¾Â పక=!"ం`. ఒక పక=!ం7 ÑßK ]ం£], 
మÇ పక=!ం` అn¢&ంè వ3 4KంX. మ�~��n.  బC% ఏం 3యమ�"[? 
ఒక ??షధం ఇవfవ�*! Hu�8న$వంC ఔషధం. ఏ�ట�* అం�, ²! 
W~��"న� న(�  �Y. |& �6య�. అ!భవ PQనం ]న"$వంC మహFª, 
�u] W�Zడ�, ²! ఆత�సf±Y[ అ² ??షధం ��* T�J. | ~X� ఏం 
సN�నం WéZంX? �& T�J సంబంÔం`న$వంC �6_ � దగ�ర ఇక=డ 
ఏ@ 8�. ²! ఆత� సf±Yడ] అనం#² | ~X� ఏమ�" సహకFం`ంT? 
ఏమ�" అంXం`ంT? �రfPQ��" ఏమ�" అంXం`ంT? silent. �& 
3త �. !]f అ�½� T�J సంబంÔం`న సNoరం, �ర�యం � దగ�ర ఏ@ 
8�. మన4 - T� సంగH అసn �& ఏN�ం �6య�. బయట& ¬డమం� 
¬hK #|, µ� సంగH !]f అ�½; N�ం �& �6య�. ఇX y� 
ఏ�:�ంX అYZ[? silent అ�:�ంX. ఇక ���" అ�#]. ²! ఆత� 
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సf±Y[ !]f ఏమ�" W�K)? యం�ం వä ఒక పF�H �ర& È$%5వడ� 
� ప�. �ణం ప� ఏ�టం·? ఒక యం�ం ఎz «J, %ందJ È$%&ం$ంc అz 
È$%5వడ� �ప�. ఇంత& �ం` ఎ&=వ అ�½;, � దగ�ర ఏ@ 8�. ]ంT? 
WపZం�? ఏ@ 8�#. ఆ �ణం ఏ� 3¼KంX? ఒక యం�ంw ఎz 
È$%&ం$ంc అz ఈ యం�ంw È$%&ం$ంX «Ë JందJ. ఇం; T� ప�. 
:| ఇంÈంWం JందJ X#]. ఏమం· శ}రం #u @ర�" WపZం�. '²! 
ఆత�సf±[' అ² T� �Fం` @u ఏమ�" WపZం�. ఊరక ప� ]ండడం తపZ 
²! 3�X ఏ@ 8� �య�! ²! WtZµ 8�, 3�µ 8�. µ�J 3�X y� 
అd. ���J 3�X ]ంX. ���kí 3� ప� ]ంX. శ}?�J ప� ]ండట� 
µ� ప�. అం� �ణ @తన*ం క6�K² తపZ ఇX ఏ@ 3య8�. ���" అ�½; 
�ణం ఏం WéZంX? ²! NuZ8&ం� «Ë %ందJ ఒక=Ñu# È$%5వడం 
ఒక=� � ప�. !]f �శ"n º�K సN�నం WtZ ప� �X  �. �& ఆ �6_ 
8�. �& ఆ శJK 8�. అంX. తన అశకKత వ*కKం 3GంX. మన4 దగ�ర& �¾Â] 
మ¾Â. ఆ mం§ అశకKం అం$�"�. �& µ�J సN�నం WYZ. అ� అ�½ంX. 
ఒకప� 3�. ²! అంS ¬�[S. � దగ�ర ]న"వ|" ¬�[S. ఇ_ అ]� 
 c ¬45 !ºf. మన4 ఏం 3యగn��ందం·? � దగ�ర oz 
సNoరం ]ంX. ఈ జగ�Kw ²! ¬GంX, _న"X అంS |& | ఎ�u�ం� 
పuhK!. |& d�R¸� సF:; అX Ñ45. అంత& �ం` ²! 3యగ6½ంX 
ఏ@ 8�. అంX. ఏం 3Ó] అYZ[? మన4 ¬�C%నవ|" శబ సZర� ±ప రస 
గంధ �ర��8 కT! ºÜ ఏమ�" ]�"�? 8]#. మన4 ఆ ఐ� _ష�లR� 
ఇదంS పu�tక# అమF ంX ఆ ఆwచనల�"ంC|. ఒÈ=క= ఆwచన� ¬Ó]. 
ఈ ఆwచన శబజన*ం, ఇX సZర�జన*ం, ఇX ±పం, ఇX రసం, ఇX� ఇX గంధం. 
ఇz ఎక=�కక=డ అ|" ¬Ó]. ²! ఆత�సf±Yడ!. ఎక=ó� కనప�ంT 
ఇం�w? కనపడ8�. d�É� match అ�ంT :|? (B  ) ఇYZ[ ఏం 
�6GంX? ²! ఎక=� ùర�$ 34K�"!. d� Tf? ��&��"నంట 
ఇYZ[? µ� :6క! �తక��J �యత"ం 34K�"!. అర��ంT అం·? అం� 
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\_తం ¿తKం @T :6క! �uKప�%ట$వంC ఒk ఒక ß��J క$%బడటం 
3త² |& ఇYZ[ అదంS వ` ంX. అం;�  T? ఏం ²u 5)ల�" T� 
:6క మ´కC ]ం� తపZ ²u 58క :��"]. ఏ!� _షయం 
�n45)ల!&�"వం�. ఏం 3Ó]? ఆ :6క ]న" ఏ!� Cమ�! దగ�ర 
�C% T�� ²u &² �యత"ం 3Ó]. bవం �Fం` �n45వ�* అ�"(. ఆ 
b)�J సంబంÔం`న ల¦�n ]న" Cమ�! త�u 3Ó]. ఆ bవ ల¦�n 
]న"$వంC, !]f ఎz ì×ంo¹, ఆ ì×ం`న bవల¦�nన" Cమ�� 
త�u3G ఈ Cమ�ల Tf? b)�" �n4&² �యత"ం 3Ó]. అం;� 
 T? �H4ట ఏం జu�RంX అక=డ? ht¦ం. :6క. మF ఎంత �దJ 
¬`� ఈ ఆత�సf±��J :6నX ఎక=ó� కనప�ంT? కనపడ8�. అం� 
²! ఎక=� తYZ 34K�"!. ఏం తYZ 34K�"!? అం� ఈ �పంచంw అ|" 
:6నº ]ం�6 అ� ఏ�� rule ]ంT? అzంCX ఏ�� ]ంT? స()�" 
:6ంX మ´కC ఏb� WపZం�. ]ంT? స()�" :6నX ]ంT? 8�. 
ßu*�� :6నX ]ంT? అం� సృ{%w సహజ�న$వంC_ ఏ�; ]�"¶, 
)C� :6న$వంC_ మ´కC ¬�$%? 8]. అం� అసహజ�న)Cw 
N�� ఈ :6కల åడవంS ]ంX. సహజంw N�ం ఈ åడవంS 8�. కT! 
 బC% ఆ సహజ�న$వంC G�Hw ఏ(ంద�*? అం� ²! ]�"!. 
అసహజంw ఏ(�"య�*? ఇం�య ధ?�n�"�. అసహజంw 
ఏ(�"�? ఇం�యధ?�n�"�.  బC% ఆ సహజ�న$వంC ²! tu 
ఏ�ట�*? అం� T�R :6నX మ´కC ఏb; 8�X ]న"c, అX 
ఆత�సf±పం. అం� ఏ�ట�*? :6కn ]న"వ|" ÑG అవతల ప��. ఒక 
ప�3� @ ఇంê¢ ఒక వ4K]� (ఖ*�న వ4K]� @u ఎక=� �C% 
మర`:�రం�. T�� �uKప£%6. ఎz �uKపడS]? :6కలR²�? ఎ�" 
¬G� | మన4w ]న" :6క&, T�J match అవf8�. ఏం 3Ó]? ]న" 
వ4K]ల|" ÑG బయటప��. అX కనపడటం 8�, ఏం W�*6YZ[? ]న" 
వ4K]ల|" ÑGప��. :6కలR సF:�నవ|" ÑG బయటప��. D{ం`నX 
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ఏb; ]ంc అd. అర��ంT అం·! | మన4w #�, | ~X�w #� ఏ(�"� 
అం�, :6కలR y[&న"వ|" ]�"�. :6కn 8న$వంC_ అం�w 8]. 
ఆత�సf±ప( ఎ$వంCX? :6క 8న$వంCX. T�� ఎం�w 
��&��"]? మన4, ~X�లw :6కలw ��&��"]. �HJ; 
కనప[�ంT? కనపడడం 8�. ఏం W�*లట ఇYZ[? :6కలR y�నవ|" 
_సFîంã. ఏ�ంX అYZ[? ఏX �½6ంc అd న�* !]f. ఇYZ�X 4లభం# 
]ంT? �రfపద�H 4లభం# ]ంT? అం� :6కలw �తకడ� 
MNజన*PQన(. అర��ంT అం·!  
 ఈ Nట ఇంTk WపZవã #? ఇంత story ఎం�&? MNజన*PQనం అం� 
:6కలw �తకడం. అ� WtZయã #? అర�à�ంT? ఇYZ[ ఇంS W(; 
ఏ�ంX? ఓE! శ}రం ఇz ప�34KంX, �ణం అz ప�34KంX, మన4 ఇz 
ప�34KంX. ~X� ఇz ప�34KంX. ÊC మధ*w ఒకT�R ఒకC సంబంధప� 
ప�3�టYZ[ మనw ఏం కn��ంX? Êట�"ంC| అÔగ�ంoలం�, ÊCR 
సంబంధం పడన$వంCX, :6క 8న$వంCT�� ఒకT�� ఆ��ంo6. | 
ã$%పక=ల ]న" �కల �క= ల¦�n ఏÊ Gం��J 8]. ]�"�? 8]#. 
|& Gంహం అ� �6యF�Z6. | ã$%పక=ల ]న" �కలR :6 నYZ[ |& 
Gంహం అ� �n4KంT? �6యబడ�. ఏం 3�ట ఇYZ[? | �కలన�"ంC� 
పక=& ;)6. �` నంత N�న �6యబ[�ంT? ఏం 3�లట మF? �!" 
|& ¬�£%లట. )CR ]న"ంత �Y ¬�ట%��J ÊG�ంT? Ên �. 
)CR² :6 ¬4&ం$�"]. (ం�  బC% !]f ఏం 3�ల�* అం�, 
)Cw!ం`  �Y పక=& ?. వ` �క ఏం 3�లట? | �H(ం��" |& 
¬�£%u. అYZ[ y� �6య8�. అYZ[ y� ఇం  �క² 
అ!&ం$�"]. ఒక=hF �u]#u అYZ[ Gంహగరîన 3Óu. ఆ గరîన 
�^వం 3త, | పక=న ]న" �కల �క= సహ)సcషం 8�# అYZ[? |w ఈ 
సf^వం ��=ంX. ��=న#² ఏ�ంX? |] Gంహసf±Yడ] అ�*] 
అYZ[. |] ఆత�సf±Yడ] అ� ఒక=hF �6యబ�:�ంX అYZ[ అం;. 
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ఇYZ[ �కల దగ�రJ �¾Â]. ఇYZ[ ఏ�ంX? ఇక క6� అవ శం 8�. ఇX 
ఆత�h2S=ర PQనం అం�. ఇX �u] వల¢ |& ఉప¶గం అం�. ఇd 
ఆత�సంయమ¶గం �క= ఫ6తం y�. |]  అ�%ంగ ¶గ Nర�ం Tf? 
వhK¹, ఆత� _oరణ Tf? వhK¹, ఎz అ�" ?, ఈ శ}రం, �ణం, మన4, ~X� 
ఇ_ �6�ంC� అÔగ�ంచడ�, |] ఆత�సf±Yడ� �n45వడ�, ఈ mం[ 
N?�ల �క= �థ�క, ��న ఉdశ*(.  బC% ÊC� ఉప¶½ం3టYZ[ ఈ 
రక�న$వంC సమస* అంS |& �6G ]ం�, ఇX Mమ!ం` ఉతZన"�ంT? 
¥ంH !ం` ఉతZన"�ంT? భయం !ం` ఉతZన"�ంT? ఆ సమస* ఆ సంఘటన 
ఆ ^వన ఆ అ!భవం ఈ Í�ంC !ం3 ఉతZన"ం అ)f6 ఏ�� సÜ!  
ఎం�క�? ఆ Í� ]�"� | wపల. ఇంక ఈ Í[ తపZ ఇంk@ 8]. ఈ 
Í[ ht¦ జ�Sn. అం� :6కల వల¢ ఉతZన"���. ఆ :n &² 
ల¦��" గ!క &6½ం` º�K, �రt2�" గ!క |] ఆ��ం` నట¢�;, 
ht2�" _�`�C%, ఏ�:�ంX అYZ[? ఒక=hÜ ఈ సమస*n అ|" 
పF�=రం అ�:���. అz  &ం� ఒÈ=క=Ý ÑT( అం�, ఒకC Ñ�K 
పX వßK ]ం£�. అం�క� జగ�K� ఆ��ం` !]f µ�� పరష=Fంచ 8]. 
 రణం ఏ�టట? !]f ఒకC �n4&� T�� _oరణ 3G, T�� ఆచFం`, 
అÔ½మTం అ!&² wY,  ఆ జగ�Kw ఓ పX వhK� మ¾Â. Sమర తంపర# 
అ»వృX� Wం�ö ]ం$ంX. ఒకC Ñ�K 10 వhK� అక=డ,  బC% జగ�K! 
ఆ��ం` hధ*ం  �. ఈ జగ�K అంS ht¦ �ర�యంR y[&� ]న"X. 
 బC% \][ జగ�K� ఆ��ం`నంత  లం ఈ MNజన* PQ�²" ùం�ö 
]ం£[.  బC% \][ ఎవF� ఆ��ంoలంట ఇYZ[? జగ! ^#�" 
_�`�C%, ఆత�^#�" క!క |] ఆ��ం`నట¢�;, |& ఆ \వ ల¦�n అ|" 
:�, ఆత� ల¦�n �½6:S�. జగ�K� ఆ��ం`నంత లం \]�#² 
]ం£]. జగSð)�" _�`�C%నYZ[ N�� |] ఆత� ^వంw 
G�రపడగn�S]. H ��!  
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 ఓం ఓం ఓం 
ఓం �ర�మదః �ర��దం �?�! �ర� (దచ*; �ర�స* �ర�NTయ 
�ర��)వÄష*; 
ఓం �ర�మదః �ర��దం �?�! �ర� (దచ*; �ర�స* �ర�NTయ 
�ర��)వÄష*; 
ఓం �ర�మదః �ర��దం �?�! �ర� (దచ*; �ర�స* �ర�NTయ 
�ర��)వÄష*; 
ఓం త! స! 
ఓం సహ� భవ� సహI Jన&K సహÊర*ం కర)వK ;జGf �వ�తమ4K 
N_Xf�వK 
ఓం ÓంHః ÓంHః ÓంHః  
h�?ం. 
 
(File No. MIC-2010-08-29_06h44m04s.mp3 is over) 
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లయ�గ� 

(అ��వ��త 
వచ�నంతరం అ�బంధ�� �ప�బ�న �ధ� ��నం) 
ఇ� �రంద! "# $%క 'న(ంత )*, �, -ల/0�1గ34నంత )*, 

ఒక �ధన� 6న�4ం7న*�8 9:; ఈ అ��వ� �త= 'న(0వం>� 
అం? "# @AB�భవం� �DE,. ఇదం? @AB�భవం. 
�GకH#మJ @Aయం L%ం7 
�E�ం7 ��7M�N, అ��వ��త 
@AB�భవం= -ల/O� 
యత(ం PQం�. ఈ Rం�ం> మధS ఒక Tదం 'ం�. 
అంO @Aయం 9రU దరVనం PWEం�. ఏ;Y ��7MZ�3? ఏ;Y ఉతEమ]న 
ల^_ల� `ంa3. ఏ శcE �మdefg hi 'ంO, h' @Aయం= 
-లబడగgL?'? అ- స�సEరం� �l�� అం?"# �Gక H#మJ. అm 
�i ఆ @AB�భo-( p3యqr�, ఆ అ�భవం= 'న(0వం> sప�త�-( 
�i అరeమtS0� PQ, అ�భo-( అం�ం7 Qeరపuట0� PWEం� అ��వ��త. 
ఇ� ఈ Rం8 wంxలc 'న(0వం> yథYక ల^fం. {బ>� �, Y43న 
సమయం అంO సత|ంగం P) {లం {క Y43న సమయం= �ధS]నంత వర" 
అరe9తృ{~త 
ణవ�Sనం అ� a-- అభSQం�3. అంO 9�g� 
ఇ*�8 మనమందర� P) ఓం{ర� �9తృ{~త�. ‘అ’ {ర�, ‘ఉ’ 
{ర�, ‘మ’ {ర� � "8iన(�.  
ఓఓఓ...� � � .................. అ� ఈ ఓం{రం= అ{రం, ఉ{రం, మ{రం 
�9తృ{~తం. అ�N ఈ @AB�భవం= 
G�ం�ల�(, 
-ల/0�1oల�( ఈ ఓం{d-( �వలం ‘మ’{ర శబ�ం� అంO ఓ� � � 
� ............�  ఓ...� � � �-c ఒక ఉప9నం ��?,, �రం� 'న( �9నం 
ఎ� శబ�ం P�E h �ద �ం7 ��� ��ం�. అ*�8 ఎ� వWEం�ట? �� 
7న(� �నప8@ం�. త,oత శబ�ం Mద�� అ'@ం�. త,oత �మం� 
�ర]�@ం�. అ�ం> శబ�ం� �-- ���,. ఈ �S�-c ఒక sప� ��ష�త 
'న(�. ఇ� ఎవ�N తన= అ�వ�'� �-- Q��ంప PWiంZ�, ఈ సృ��= 
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'న(0వం> �ద శcE అం? "# ఇం�= 'ం�. అంO 
ణవం= 'న(0వం> 
శcE అం? "# ఈ అరe9తృక= 'ం�. ఒక ఆట�  ం�= ఎంత శcE 
'ం0ం¡, అంత> శcE h= -ం8@ం�. ఇం{ ¢గ పద�£= 9Z¤#3 
అనంO, �శ¥y_-( వS�� yణం=c ఆ¦¥-ంPట0వం> 9రUం ఇ�. తa¥d 
h' ఈ వS�� y_-( �శ¥yణం= లయం P�E'. ఈ �ధన=. తa¥d ఆ §¨న 
Q�� అ�న0వం>, సర¥oSపక]న0వం>, అనంత]న0వం> ఆదSంత�g 
©వ�ట0వం> Wªరణ hi కgL@ం�. ఇ*�8 
£ ఒక«%¬ �i ఎ� 'ం� 
అంO �� *Z��, �� M%��, 6ంత{�-c ఇ� �@ం� అ�ట0వం> జ¨rE 
మన= ప-P�E 'ం0ం�. ఈ జ¨rE h6క �� *Z��, �� M%��, 
మరJ�E� అ�ట0వం> ®వన ఇక h= Yగలదన(9ట ఈ �ధన=. ఎం�క- 
అంO, �� అనం@డ� అ�ట0వం> Qe£= Qeరప��?'. �i 
ఆదSంత�g ©'. {రణ;YటంO వS�� Qe£- 1=�?8 ఈ �ధన=. 
-రంతdయం� Pయడం వల¤. ఇ� లయ ¢గ ��నం అ- అంZ,. అంO 
¢గం �� ప^ం. అం�= లయ¢గం ఒక ��నం. ఒకa-- ఒకaం ¤̄ 
ఉన(త]న0వం> Qe@ల=, ఉన(త]న0వం> ఫల�ల= లయం Pయ#-( 
లయ¢గం అ-  అంZ,. ఈ లయ¢�-c ఆ�రం ఈ అరe9తృ{~త 

ణవ�Sనం. ఈ లయ¢గం a¥d h ±క« వS�� �� �@ం�. వS���� l² 
³'8. సY�� �� ఈశ¥,8. ఈ ³'8 ఎ4%��, ఆ సY�� �� 
YLg?8. �వల సY��´న0వం> ఆ ఈశ¥ర ల^ణం Y4g@ం�. అ0వం> 
ఉతEమ]న0వం> Q��-, ఉతEమ]న0వం> ��S-( అం�ంచగ3µట0వం> 
�ధన. {బ>� �, ఎంత ¶·నంత� �-- సహజ?¥-( `ం�N, శబ�ం ©iం# 
Pయగ3µట0వం> Qe£ వWEం�. ఇ*�8 మనం శబ�ం�> అం0�(�. �ధన 
p3యడం 1సం ఇ� �*E�(ం. 9�g� అ�N �ం ¤̄ yణం క3Q�N ఇక, 
yణం కలవనంత వర� శబ�ం వWEం� బయటi. yణం అం�= 
క3Q��ంద�1ం�, ఇంక శబ�ం d�. మనW ��� "# క3Q�N ఇంక ఆ 
�Sన Qe£ "# 'ండ�. Rం¹ �?� అ*�8. అZ¤ �మం� అºగYం7 



అ�ా� వక� 	
త 3 of 4 

 

�'¥ » Qe£= 'ం��tట0వం> అవ{శం 'ం�. అ*�8 క¼� p%7� 
p,వక��� PQ� Pయక��� ఏ½� ఒ� Qe£=� 'ంZ'. అక«డ 
వS���� 'ండడన(9ట. P)o8, అ�భ�ంPoడ� Rం¹ ఒ��% ©iం# 
�?,. ఈ లయ¢గ ��నం= 'న(0వం> sప� ఫ3తం ఏYటంO కdE, 
¾{E ఇద�! "# ©iం# �?,. �వల సY�� 9:; అ�న0వం> 
ఈశ¥d¿9- అ>� ఈశ¥,u 'ం��?8. అ*�8 h అంతఃకరణం 
అం?"#..  ఇ*�8 ఎ� 'ం� అంO 7తEం Pత 
®�తÁÂ 'న(�, అ*�8 
7Ã స¥!పం� 7Äపం� 9%�@ం�. h అంతఃకరణం ³oంతఃకరణం� 
'ండదన(9ట. అంO oస�మయం� ప-Pయ� అ*�8. 7చÅcE 
®వం 
;రi, 7Äపం� ½¶ 
_�క ;రi ప-Pయడం yరం¿WEం�. అ�గ ఈ 
అంతఃకరణ చ@ష�B-( ఈ �ధన a¥d సY�� అంతఃకరణ= లయం Pయడం 
అన(9ట. అం�క- �-l, లయ¢గం అ- 
Q��.  
 ఇ� ¢గ�ల= ఉతEమ]న0వం>, ఉన(తతర]న0వం> �ధన. 
§¨నQ��- `ం�ంPట0వం> �ధన. అం�వల¤ ఇ� అభSQంచడం, -aనం� 
అభSQం�3. -aనం� 
Bణం PB3. ఇం�= ఇతరÆ ఏ ఫ3?g d'. ఈ 
�ధన= ఏ రక]న ఫ3?g d'. ఏ రక]న0వం> Q��g d'. ఏ 
రక]న0వం> మÇమg Pయ'. {రణం ఏY>? -�( 1=�వ#-c 9:; 
ఇ� ఉప¢గప8@ం�. �'¥ ©iం# �వ#-c ఇ� ఉప¢గప8@ం�. 
ఎవ,�(రBS అంO పర;శ¥,u '�(8. ఎల¤Gళల సర¥{ల సd¥వసeల= h 
!పం= "# పర;శ¥,u '�(8. �'¥ mశం అ�(' అ� పర;శ¥,u. 
{లం అ�(' అ� పర;శ¥,u. వWE' అ�(' అ� పర;శ¥,u. !పం అ�(' 
అ� పర;శ¥,u. Lణం అ�(' అ� పర;శ¥,u. అం? ఈశ¥రమయం�� hi 
కనప8@ం�. అ� కనపu0�� వP� దృ��- క34WEం�. అంN �- ఫ3త�. 
ఇంతi Yం7 ఈ లయ¢గ �ధన వల¤ G² ఏ ఫ3త� d�. అంO ఐÇక 
ఫ3?ల� �ºంచ#-c ఈ �ధన ప-cd�. అరe]ంa అంÊ! అంO 
£ 
�ధన¬ "# ఒక -%�ష�]న0వం> 
9ణం, ప%§¨నం, �§¨నం అవసరం. 
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9ణం అంO ఎ� PB3? P)E ఫ3తం ఏY>? �ంm అ�భవÌ¨లంద! 
PQ, �ºం7, -రÍయం PQ ��7 MZ�,. ఇ�Î ఇ� �-� ప-c వWEం�. 
ప%§¨నం అంO L,' దగUర అధSయనం PB3, అ®Sసం PB3. �§¨నం - 
h' స¥యం� �ºం�3. అ*�8 �§¨నం. ఇత,లi ఉప¢4ం�3 అ*�8 
W§¨నం. అరe]ంa అంÊ! h వర� �-¢4ంÐi�(' అ*�డ� �§¨నం. 
ఇత,లi "# a-- అధSయనం Pయ#-c Ñºం7, a-- అరeమtS0� PQ, 
o8 a-- �ºంచ గ3µ0�� Pయగ3�' అ*�8 W§¨నం. {బ>� §¨�-( 
అºగYం�3 అంO ఆ §¨నం అ�� �§¨నం, W§¨నం� 9,� �ంa3. అ*�u 
�'¥ §¨�-( అºగYంచగgL?'. ©క�N ఈ §¨నం "# 
ప%Yత]�@ం�. {బ>� మహ%Ò అ- ఎవ%ÓN మనం rgWE�(Ô అ0వం> 
o, అంద! "# ఏం �ºం�రBS అంO, ఇ�µ �ºం�,. అరe]ంa 
అంÊ!  
 [ఇం{ �Ö�g ²* �*�iంaం, ×  ]   
(54.36)/28.08.2010 
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